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รหสัโปรแกรม : 12147 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

ซูริค – น ้ำตกไรน์ – ซุก - ลูเซิร์น – แองเกลเบิร์ก - ภูเขำหิมะทิตลิส  - SkyWalk – ถ ำ้น ้ำแข็ง1,000 ปี 
ลำนหิมะ - ภัตตำคำรพำนอรำม่ำ – ดีจอง - ปำรีส - ปรำสำท มำลเมซง 

ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ – ย่ำนมองมำร์ต - Duty Free – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 
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ห้ำงลำฟำแยต - แร็งส์ - LA VALLÉE VILLAGE 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

06-12 พ.ค.//09-15 พ.ค.//13-19 พ.ค.//17-23 พ.ค.//20-26 พ.ค.//24-30 พ.ค.//27 พ.ค.-03 มิ.ย. 62 
31 พ.ค.-06 มิ.ย.//03-09 มิ.ย.//07-13 มิ.ย.//10-16 มิ.ย.//14-20 มิ.ย.//19-25 มิ.ย.//21-27 มิ.ย.//22-28 มิ.ย. 62 

( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วันที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
18.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์

เตอร์สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้อมเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

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

21.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR839 

วันที่2       ซูริค - น ้ำตกไรน์ - ซุก - ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก 
00.40 น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลำเปลีย่นเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 
02.00 น. ออกเดินทำงสู่ซูริค...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR093  
07.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำตซูิริค ประเทศ สวติเซอร์แลนด์ หลงัผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

แล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่“เมืองซำฟเฮำส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมควำม
สวยงำมของน ้ำตกไรน์  ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำ
ไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญ ท่ีสุดใน
ยโุรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำย
ของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็น
ล ำธำร เล็กๆ  ผ่ำน ลิค เท่นสไตน์ เข้ำ สู่

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำก
ทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น 
“น ำ้ตกไรน์ที่สวยงำมที่สุดในยุโรปกลำง”  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริม
ทะเลสำบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทั
ขำ้มชำติมำเปิดออ๊ฟฟิต ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษีของแควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส
(อตัรำกำรครอบครองรถหรูมำกท่ีสุดในสวิส)น ำท่ำนเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่ำซุก ท่ีมีอำยุกว่ำ 500 ปี ชม
หอนำฬิกำท่ีเป็นสัญลกัษณ์ประจ ำเมือง มีควำมสูงถึง 52 เมตร ท่ำนสำมำรถพิสูจน์ควำมแข็งแรงเดินข้ึน
บนัไดสู่ยอดบนหอนำฬิกำได ้ท่ำนจะเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของทะเลสำบซุก และเขตเมืองเก่ำไดอ้ยำ่ง
ชดัเจน น ำท่ำนชมโบสถ ์เก่ำประจ ำเมืองท่ีสวยงำมในสไตลโ์กธิค อำยุกว่ำ 600 ปี ชำวเมืองซุกทุกคนมี
ควำมเคำรพและเช่ือถือในควำมศกัด์ิสิทธ์ิของโบสถน้ี์เป็นอยำ่งมำกต่ำงมำขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคล  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อว่ำนกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด 
น ำท่ำนชมและไปถ่ำยรูปกบั “อนุสำวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร
อำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำม
ปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำ
เดินข้ำม “สะพำนไม้คำเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิ ร์น  ซ่ึงเป็นสะพำนไม้ท่ีมี
หลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม  “ แม่น ้ำ
รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำ
ในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เมื่อปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
อสิระตำมอัธยำศัยกับกำรเที่ยวชมบรรยำกำศของเมือง น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณจัตุรัสใจกลำงเมือง 
“ชวำเน่นท์พลทัซ์” ใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิส
ฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวี เนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมี ช่ือเสียงของ
สวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดัง อำทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบำสซ่ี ฯลฯ 
จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง แองเกลเบิร์ก  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      Terrace Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่3      แองเกลเบิร์ก - ภูเขำหิมะทิตลิส  - SkyWalk – ถ ำ้น ้ำแข็ง1,000 ปี – ลำนหิมะ  
                 ภัตตำคำรวพำนอรำม่ำ – ดีจอง 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
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 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ยอดเขำทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้ำหมุนไฟฟ้ำ Rotair Titlis ท่ีหมุนได้ 360 องศำ 
ระหว่ำงชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขำแอลป์ 
(The Alps) ท่ีมีควำมสวยงำม ยอดเขำทิตลิ
สนั้นมีควำมสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไป
ด้วยหิมะตลอดทั้ งปี  เป็นยอดเขำท่ีมี
นัก ท่ องเท่ี ยวนิ ยมมำเล่นสกีและท ำ
กิจกรรมบนลำนหิมะเป็นจ ำนวนมำก และ
บนยอดเขำท่ำนจะไดส้ัมผสักบั ถ  ้ำน ้ ำแข็ง 
(Glacier Grotto) ท่ี มี ค ว ำมยำวถึ ง  130 
เมตร และมีควำมลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพำนอรำม่ำ  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ ลำนสกี ให้ท่ำนไดอิ้สระจนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำ น ำท่ำนเดิน

ทำงเขำ้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงำมของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์
กนัดี ชมอำคำรบำ้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถแ์ละวิหำรเก่ำแก่ในสมยัยคุกลำง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ กำรมุง
หลงัคำด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยงัเป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคัญในดำ้นกำร
คมนำคม  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่4       ปำรีส - ปรำสำท มำลเมซง – ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ - ย่ำนมองมำร์ต  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ “มหำนครปำรีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ำแซนน์ บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลำง
แควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้งถ่ินฐำน
มำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปำรีสเป็นหน่ึง
ในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ท่ีล  ้ ำสมัยแห่งห น่ึ งของโลก  และด้วย
อิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง 
ส่ือ แฟชั่น วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้
กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคัญท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ระหว่ำงกำรเดินทำงชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่บำ้นทำงชนบทของฝร่ังเศส 

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
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เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชมควำมสวยงำมภำยใน “ปรำสำท มำลเมซง”(Château de Malmaison)ไกด์ประจ ำปรำสำท

คอยบรรยำยตำมจุดต่ำงที่ส ำคญัๆของปรำสำท ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกของปำรีส ห่ำงจำกปำรีสประมำณ 
10 กม. เป็นวิมำณควำมรักของ นโปเลียน 
กับโจเซฟีน นโปเลียนซ้ือปรำสำทหลงัน้ี
ใหโ้จเซฟีนตอนท่ีแต่งงำนกนั นโปเลียนใช้
ปรำสำทหลงัน้ีเป็นท่ีทรงงำนและบริหำร
รำชกำรแผน่ดินดว้ยโจเซฟีนส้ินพระชนมที์
ปรำสำทหลังน้ี  ว ัน ท่ี  29 พ.ค. คศ 1814 
ภำยในปรำสำทหลังน้ีเฟอร์นิเจอร์  ของ
ตกแต่งอันงำมวิจิตรในสมัยนั้ นยงัคงอยู่
ครบถ้วน ไม่ว่ำจะเป็น ห้องทรงงำน ห้องเล่น
ดนตรี ห้องเสวย ห้องรับแขก ห้องบรรทม ห้อง
แต่งตวั ฯลฯ น ำท่ำน “ล่องเรือชมแม่น ำ้แซนน์” พร้อมชมชมสถำนท่ีส ำคญัคู่บำ้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ ำ
แซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรท่ีเก่ำแก่สร้ำงดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์  ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และ
สร้ำงภำพใหป้ำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , 
ศำลำว่ำกำร โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกำะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดำม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวำล้ีด , 
พระรำชวงับูร์บ็อง ,สะพำนอเล็กซำนเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ  ท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ย่ำนมองมำร์ต” (Montmarte) 
เป็นเนินเขำสูง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหำวหิำรซำเครเกอร์” 
(Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหำรพระหฤทัย  ท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีอุทิศแด่ชำว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจำกสงครำมกบัป รัสเซีย ออกแบบตำมแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขำวสวยเด่นเป็นสง่ำบนเนิน เขำมองมำร์ต น ำท่ำนชมควำมงำมของวิว สวยของปำรีส จนอำจ
กล่ำวว่ำ เนินเขำมองมำร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศำสตร์ และ เนินแห่งควำมฝัน ของบรรดำศิลปินทั้งหลำย 
ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงำนศิลปะไดม้ี กำรสร้ำงสรรค์จำกท่ีน่ีเป็น
จ ำนวนมำก อิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียง ในย่ำนมองมำร์ตตลอดสอง
ขำ้งทำงจะเต็มไปดว้ยร้ำนกำแฟสไตลป์ำรีเซียง อิสระให้ท่ำนได้เดินชมบรรยำกำศ และเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกต่ำงๆ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร   

พกัที่ :       Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที5่      ปำรีส – ชมเมือง – Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้ำงลำฟำแยต 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 น ำท่ำน ผ่ำนชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังขวำของแม่น ้ ำแซนน์สร้ำงในคริสต์ศตวรรษท่ี12เดิม
เป็นท่ีตั้ งป้อมปรำกำรและเป็นพระรำชวงัท่ีประทับของกษัตริยฝ์ร่ังเศสหลำยพระองค์ ด้ำนหน้ำมี
สญัลกัษณ์เป็นปิ รำมิดแกว้ภำยในเป็นท่ี
สะสมงำนศิลปะตั้งแต่พระเจำ้ฟรังซวัร์
ท่ี  2 ชมลำนประวัติศำสตร์ “ จัตุ รัส
คอ งค อ ร์ด ” Place de la Concorde ท่ี
พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองั
ตัวเนต   ถูกตัดสินประหำรชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนน
แห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่  ” (Champs-
Elysees) ท่ีม ีควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขำ้งทำงและถือว่ำเป็นถนนท่ีติด
อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหำนครปำรีส 
บริเวณ“จัตุรัสทรอคำเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโป
เลียนใหส้ร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1805 น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษีที่ Duty Free อสิระกบักำร ช้อปป้ิงสินค้ำ
ตำมรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนำนำชนิด อำทิ น ำ้หอม เส้ือผ้ำกระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำง 

เที่ยง อสิระกบัอำหำรม้ือกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง   

บ่ำย จำกนั้นสินค้ำแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้ำงสรรพสินค้ำ แกลลำรี-ลำฟำแยตต์ Galerie Lafayette  
ค ำ่ อสิระกบัอำหำรม้ือค ำ่ตำมอธัยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของทุกท่ำน  

พกัที่ :       Best Western  Hotel CDG Airport  หรือระดับใกล้เคียง 
วันที6่     ปำรีส – แร็งส์ - LA VALLÉE VILLAGE - เดินทำงกลับ 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองแร็งส์” เป็นเมืองในจงัหวดัมำร์นในแควน้ช็องปำญำร์ ในประเทศ

ฝ ร่ัง เศส  เมื องแ ร็งส์ตั้ งอ ยู่ท ำงต ะวัน ออก เฉี ยง เห นื อของฝ ร่ัง เศส  ร ำว  129  กิ โล เมตรทำง
ตะวันออกเฉียงเหนือของปำรีส  แร็งส์
ก่อตั้ งข้ึนโดยกอลและกลำยมำเป็นเมือง
ส ำคญัระหว่ำงสมยัจกัรวรรดิโรมนั ต่อมำ
แร็งส์ก็มำมีบทบำทส ำคญัต่อรำชบัลลงัก์
ฝร่ังเศสในกำรเป็นสถำนท่ีส ำหรับกำรท ำ
พ ร ะ ร ำ ช พิ ธี บ ร ม ร ำ ช ำ ภิ เษ ก
พระมหำกษตัริยฝ์ร่ังเศสท่ีมหำวิหำรนอเท
รอดำมแห่งแร็งส์ น ำท่ำนชม “มหำวิหำร
แร็งส์” หรือช่ือทำงกำรว่ำ กำเตดรำลนอเทรอ-ดำมเดอแร็งส์ เป็นอำสนวิหำรส ำคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดั
มำร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส มหำวิหำรสร้ำงเสร็จเมื่อ
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ปลำยคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ยกเวน้ดำ้นหนำ้ซ่ึงมำเสร็จเอำอีกศตวรรษหน่ึงต่อมำ แต่ยงัเป็นสถำปัตยกรรม
ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ทำงเดินกลำงขยำยใหย้ำวข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือท่ีเพียงพอกบัผูท่ี้เขำ้ร่วมพิธีสวมมงกุฎ  

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ช้อปป้ิงเอำท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปำรีส LA VALLÉE VILLAGE ซ่ึงเต็ม
ไปด้วยสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ มำกมำย ไดเ้วลำนดัหมำย เดินทำงเขำ้สู่สนำมบิน ชำร์ เดอ โกลล ์

22.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR038 

วันท่ี7       กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.30 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ 
หัวหน้ำทวัร์ผู้น ำทวัร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซูริค//ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต  ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

อัตรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(มีเตียงเสริม) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

พ.ค.-มิ.ย. 2562 51,900 51,900 51,900 15,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
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 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม(ค่ำบริกำร 4000.-) 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 10 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้  และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจ้งใหท้่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 
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 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น

ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำร
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
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 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


