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ToP oF EuRopE winTer 
เท่ียวยโุรปหน้าหนาวยาวๆ สบายๆ 3 ประเทศ 
สวิตเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ฝรัง่เศส 10 วนั 7 คืน 

แฮปป้ีฟินๆ กบัวิวน ้าตกไรน์ ขึ้นยอดเขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe 

ชมธรรมชาติของเมืองป่าด าทิทิเซ่  
ชมเมืองน่ารกัๆ พรมแดนฝรัง่เศสอย่าง 

สตราสบรูก์ ฉายา Le Petite France และกอลมาร ์Little Venice 
เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์

และช้อปป้ิงก่อนหมดปีท่ี La Vallee Village & Galleries Lafayette 
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   โดยสายการบินไทย  
 

 

 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงสวยในยุโรป กบั 3 เสน้ทำงแสนงำม สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนัและฝรัง่เศสทีม่สีเน่หจ์บั
ใจ  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชาฟฮาวเซ่น เมอืงทีต่ัง้ของน ้ำตกทีเ่ตม็ไปดว้ยสำยน ้ำเยน็ฉ ำ่ตลอดปี ตัง้อยู่บนเขตเมอืงชำฟฮำวเซ่น  
อินเทอรล์าเก้น ทีต่ัง้ของยอดเขาทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ ขึ้นสูย่อด

เขาจุงฟราวยอรค์ ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ  
ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิ (Charming City) และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด 
  และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ทีส่ าคญัของนกัท่องเทีย่ว 
ทิทิเซ่ เมอืงแห่งทะเลสาบในป่าสน หรอืนิยมเรยีกกนัว่า Black Forest มหีมู่บา้นททิเิซ่ทีเ่งยีบสงบตัง้อยูร่มิทะเลสาบ 

ซึง่เป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศชือ่ดงัของเยอรมนั  
ไฟรบวรก์  เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นอญัมณีแห่งป่าด า ตัง้อยูใ่นเขตรฐับาเดน-เวทิเทมเบริก์ ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและ
  น่าอยู่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศเยอรมนั  
กอลมาร ์  เมอืงเลก็ๆ ทีม่บีรรยำกำศทีส่ดุแสนโรแมนตคิอกีแห่งหนึง่ในฝรัง่เศส มบีำ้นเรอืนทีส่วยงำม ไดร้บัฉำยำเป็น 
  Little Venice เนือ่งจำกมสีถำปัตยกรรมแบบโบรำณอ่อนชอ้ยและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ี
สตราสบูรก์  เมอืงหลวงแห่งแควน้อลัซาส ในฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีไ่ดฉ้ายาว่า Le Petite France มเีมอืงเก่าและโบสถ ์

นอรท์เทรอดามทีม่คีวามยิง่ใหญ่ ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ  

ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนแวรซ์ำยสพ์ระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่ 
ชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดจีำกรำ้นคำ้ปลอดภำษ ี

  
ก าหนดการเดินทาง  *23 ธ.ค.2560 - 1 ม.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D   
 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.35 น.  น าท่านออกเดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภำระ จากนัน้น าทา่นเขา้สูต่วั เมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมี
แมน่ ้าลมิมตัเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีือ่เสยีงระดบัโลกและ
เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ยเดนิทางถงึเมอืงซรูคิ น า
ทา่นผา่นชมศาลาว่าการเมอืง  ทะเลสาบซรูคิ ชมยา่นเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์น
สมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste 

Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งใน
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สถานทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ ตามต านานเล่าว่า กษตัรยิ ์Charlemagne ทรงสรา้งหอคอยสงูของมหา
วหิารแหง่นี้ข ึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่8 ตรงบรเิวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint 

Regula สองนกับุญผูย้ ิง่ใหญ่ซึง่ถกูคน้พบ ณ ทีน่ี้ ถดัไปไม่ไกลคอืโบสถ์เซน้ตปี์เตอร ์โดยดา้นบนสดุ
ของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน์ัน้เป็นทีต่ัง้ของหน้าปัดนาฬกิาทีต่ดิอนัดบัหน้าปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
อกีดว้ย โดยหน้าปัดนาฬกิาของโบสถม์เีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์
ทีม่หีน้าต่างกระจกสอีนัสดใสสวยงาม ฝีมอืออกแบบของศลิปินชือ่ดงั ไดแ้ก ่Giacometti และ 
Chagall  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองชาฟเฮาเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีม่ขีนาดใหญ่
และสวยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของยโุรป (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทางตอนเหนือของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่นฝัง่เหนือของแมน่ ้าไรน์ เมอืงทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยกลิน่อายของ
สถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนอซองสแ์ละอาคารสไตลค์ลาสสคิ เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์อนัโด่งดงั ชมววิ 
น ้าตกไรน์ น ้าตกทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุในทวปียโุรป อยูร่ะหว่างเมอืงเลก็ๆ ชือ่ 
Neuhausen am Rheinfall กบั เมอืง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ  เมอืงชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้าตกกวา้ง 150 เมตร สงู 23 เมตร มตีน้ก าเนิดจากแมน่ ้าไรน์ และเนื่องจาก
กระแสน ้ามกี าลงัแรงมากท าใหป้ลาไมส่ามารถว่ายขา้มน ้าตกไปยงัแมน่ ้าไรน์อกีฝัง่หนึ่งได ้นอกจาก
ปลาไหล (eels) เทา่นัน้ทีส่ามารถไต่ไปตามกอ้นหนิ และขา้มไปยงัแมน่ ้าไรน์อกีฝัง่หนึ่งได้ น ้าตกไรน์ 
เป็นน ้าตกทีม่ทีศันียภาพทีง่ดงามมาก เป็นแรงบนัดาลใจให ้วลิเลยีม เวริด์สเวริท์ แต่งกวถีงึความงาม
อนัเป็นอมตะของน ้าตกแหง่นี้ในปี ค.ศ.1821 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางผา่นกลบัมาทางนครซรูคิ  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์

และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมอืงแห่งนี้ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 570 
เมตร ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุ่งหญา้ ทะเลสาบและสวนผลไม ้เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ี
ชื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละคกึคกัตลอดปี มคีวามงดงามและบรรยากาศทีเ่งยีบสงบ
และประกอบไปดว้ยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที ่19 สว่นใหญ่เป็นบา้นไมส้ไตลส์วสิชาเล่ต ์ในย่านถนน
โฮอเีวก Hoheweg ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน้ และยงัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้สูย่อด
เขาจุงฟราวทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของแนวเทอืกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้จาก
ย่านนี้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม อินเทอรล์าเก้น-จงุฟราว-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ สู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ (Grinderwald Grund) 
ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขา
จงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม 
ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจุงฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,571 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า TOP OF 
EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.
2012 ให้ท่านเดินชมประวตัิของการก่อสร้าง  น าท่านชมวิวสวยและสมัผสัอากาศที่หนาวเย็นบนสถานี
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ตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม
ก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางจากจุงฟราว สู ่เมืองเลาเท่นบรนุเน่น โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟที่

สถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 2440)   จากนัน้น าทา่น
เดนิทางต่อสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลาย
ทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  น าทา่นชม อนุสาวรีย์
สิงโต และถ่ายรปูกบั สะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครง
หลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรือ่งราวประวตัคิวาม
เป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็เอกสาร
รวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชือ่มตดิอยูก่บัสะพาน
สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแหง่นี้เคยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมี
สภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ี่
เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Ibis Style Luzern City หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีสี่ ่  ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ทิทิเซ่-ไฟรบวรก์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูเ่มอืง ทิทิเซ่ Titisee เมืองแห่งทะเลสาบในป่าสน ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศแคว้นบาเดน-วทัเทมเบิรก์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เขตป่าด าของ
เยอรมนั หรอืนิยมเรียกกนัวา่ Black Forest เน่ืองจำกป่ำนี้เตม็ไปดว้ยตน้สนซึง่ขึน้อย่ำงหนำแน่นจนมองดู
เป็นสดี ำ ในเขตอุทยำนแหง่นี้มหีมู่บำ้นททิเิซ่ทีเ่งยีบสงบตัง้อยู่รมิทะเลสำบ ซึง่เป็นแหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศ
ชื่อดงัของเยอรมนั ใหท้่ำนเดนิเล่นชมควำมสวยงำมของหมู่บำ้นรมิทะเลสำบแหง่นี้ และชมควำมงำมของ 
ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสำบเลก็ใจกลำงเขตป่ำด ำ ทีย่งัเป็นตน้ก ำเนิดและเป็นแหล่งผลตินำฬกิำกรุ๊กรทูีม่ ี
ชื่อเสยีงของเยอรมนั ใหท้่ำนเดนิเล่นชมธรรมชำตหิรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดขีองเยอรมนั อำท ินำฬกิำกุ๊กก ู
เครื่องครวัตุ๊กตำคู ่Zwilling กระเป๋ำ Rimowa เสือ้ผำ้แฟชัน่ Agner ฯลฯ    

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองไฟรบวรก์ Freiburg เขตประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
 หรอืไฟรเบิรก์ หรอืไฟรบูรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำ Jewel of the Black Forest อญัมณีแห่งป่าด า ตัง้อยู่ในเขต 

รฐับาเดน-เวทิเทมเบริก์ Baden-Wurttemberg ใกลพ้รมแดนระหว่ำงประเทศฝรัง่เศสและสวติเซอรแ์ลนด ์
เป็นเมอืงทีม่สีภำพอำกำศดแีละอบอุ่นตลอดปี เป็นแหล่งปลกูองุน่ท ำไวน์ทีส่ ำคญั เป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั
ดงัอย่ำงเช่น Albert Ludwig University of Freiburg ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวำมสวยงำมและน่ำอยู่อนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศเยอรมนั ใหท้่ำนชมเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่ ก่อตัง้มำตัง้แต่ปี ค.ศ.1120 และเป็นหนึ่งในเมอืงแหง่ตลำด
เสรทีีม่ชีื่อเสยีงและมคีวำมเก่ำแก่มำกแห่งหนึ่งของประเทศ ชมถนนทีส่วยทีส่ดุของเมอืงทีเ่รยีกว่าคอน
วคิสราสเซ่ Konviktstrasse เป็นบรเิวณทีม่รีา้นคา้มากมาย มไีมพ้นัธุไ์มเ้ลือ้ยขึน้ตามบา้น ท าใหถ้นนเสน้น้ี
น่ารกัยิง่ขึน้ ทีไ่ม่ควรพลาดชม และถอืเป็นไฮไลทข์องเมอืงแห่งนี้คอื Bächle หรอืรางน ้าเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่รมิถนน
เกอืบทุกเสน้ในเมอืง สรา้งขึน้ในสมยัยุคกลางเป็นทีร่ะบายของเสยี ดบัไฟ และใชป้้องกนัไมใ่หไ้ฟลามเมื่อเกดิ
เหตุไฟไหม ้และใหส้ตัวไ์ดด้ื่มกนิ ปัจจบุนักลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงและเป็นทีน่ัง่เล่นของเดก็ๆ ในฤดรูอ้น 
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โดยมเีรื่องเล่าว่า ถา้หากมาเทีย่วแลว้ตกลงไปในรางน ้านี้ จะไดแ้ต่งงานกบัคนไฟรบวรก์และตัง้รกรากอยู่ที่นี่!!  
ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง และถ่ายภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม InterCityHotel Freiburg หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห้่า  ไฟรบวรก์ (เยอรมนั) -กอลมาร-์สตราสบูรก์ (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝรัง่เศสที ่เมืองกอลมาร ์Colmar (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

เมอืงเลก็ๆ อนัเป็นเมอืงบา้นเกดิของจติรกรและช่างแกะพมิพ ์มารต์นิ โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ 
โอกุสต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบอนุเสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตคิเมอืงหนึ่งของฝรัง่เศส และ
เป็นสถานทีท่ีคู่่รกัมกัจะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงามและ
สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ จงึท าใหเ้มอืงกอลมารเ์ป็นอกีหนึ่งในสถานทีโ่รแมนตคิในฝันของ
ใครอกีหลายคน  น าท่านชม เมอืงกอลมาร ์ดนิแดนแห่งความงามทีม่อีาคารบา้นเรอืนสวยงาม มจีุดเด่นอยู่ที่
ความงามของดอกไมท้ีม่อียูท่ ัว่เมอืง (ในช่วงฤดรูอ้นในชว่งฤดหูนาวจะมสีเน่หอ์กีแบบหนึ่ง) จดัเป็นอกีเมอืงที่
ถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตคิ จนไดร้บัการขนานนามว่า ลติเติล้เวนิส Little Venice ปัจจบุนัเมอืง
เก่าแก่แหง่นี้ไดก้ลายเป็นเมอืงทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะ
สถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมอืงโบราณ มบีา้นเรอืนทีส่วยงาม และไดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่าง
ด ีบา้นเรอืนแบบนี้ เรยีกว่า Colombage ในภาษาฝรัง่เศส หรอื Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมนั เป็นบา้น
ครึง่ไมซุ้งซึง่เป็นแบบบา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบา้นจะขึน้
โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลงัรวมทัง้หลงัคาก่อน จากนัน้กจ็ะโบกปนูระหว่างช่องไมแ้ลว้ทาทบัดว้ยสสีนัสวยงาม
ตามใจเจา้ของบา้น เมอืงนี้ยงัมคีลองน ้าไหลผ่าน เป็นมมุบงัคบัทีน่กัท่องเทีย่วสว่นมากตอ้งมาเกบ็ภาพเป็นที่
ระลกึ   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองสตราสบรูก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส ประเทศฝรัง่เศส บรเิวณ

ลุ่มแม่น ้ำไรน์บนพรมแดนระหว่ำงประเทศเยอรมนัและประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
 น ำท่ำนชมเมืองสตราสบูรก์ Strasbourg เมอืงหลวงแหง่แควน้อลัซาส น าชมเมอืงเก่าทีเ่รยีกว่า Le Petite 

France ชมภายนอกมหาวหิารนอรท์เทรอดามทีย่ิง่ใหญ่ Strasbourg Cathedral ทีไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 
 มหาวหิารทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ สรำ้งดว้ยหนิทรำยสชีมพทูัง้หลงั

โดนสรำ้งขึน้ในช่วงกลำงถงึปลำยศตวรรษที ่12 ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนกว่ำ 260 ปี ใหท้่ำนถ่ำยภำพเกบ็
ไวต้ำมอธัยำศยั จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ ณ ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต็ Galleries Lafayette 
Strasbourg หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงและใหญ่ทีส่ดุในฝรัง่เศส เป็นหา้งเก่าแก่อยู่คูฝ่รัง่เศสมาตัง้แต่ปี 1893 
มสีาขากระจายอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ ทัว่ประเทศ มสีนิคา้แบรนดเ์นม ใหเ้ลอืกซือ้หาหลากหลาย ตัง้แต่เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ระดบั High End เครื่องส าอาง เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น น ้าหอมไปจนถงึไวน์ชื่อดงัของ
ฝรัง่เศส   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express Strasbourg Centre หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห่ก  สตราสบูรก์-แรงส-์ช้อปป้ิง La Vallee Village-ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดนิทางผ่านไปสูเ่มืองแรงส ์Reims เป็นเมอืงในจงัหวดัมารน์ในแควน้ชองปาญ-อารแ์ดน ใน 
  ประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศสราว 129 
  กโิลเมตร  
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงแรงส ์เป็นเมอืงทีต่ัง้ของมหาวหิารแรงส ์หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแห่งแรงส ์เป็นมหา

วหิารของประเทศฝรัง่เศส ทีเ่คยใชใ้นพธิสีวมมงกุฎกษตัรยิ ์มหาวหิารทีเ่หน็ในปัจจบุนัสรา้งบนมหาวหิารเดมิ
ทีถู่กไหมไ้ปเมื่อ ค.ศ.1211 ทีพ่ระเจา้โคลวสิที ่1 ผูถ้อืกนัว่าเป็นพระเจา้แผ่นดนิองคแ์รกของฝรัง่เศสไดท้ าพธิี
รบัศลีจุ่มจากนกับญุเรมบีาทหลวงของเมอืงแรงสเ์มื่อค.ศ.496 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีม่คีวาม
สวยงามสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัพระแมม่าร ีมหาวหิารนอเทรอดามแห่งแรงสไ์ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโก
ใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1991 ใหท้่านถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ก่อนน าท่านเดนิทางสู ่La 

Vallee Village พรีเม่ียมเอา๊ท์เลท็ขนาดใหญ่ ทีอ่ยูไ่มไ่กลจำกกรงุปำรสี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1.45 ชัว่โมง) ใหท้ำ่นมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจ ำนวนกว่ำ 100 รำ้นคำ้ อำท ิArmani, Coach, 

Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่
กรงุปารีส นครแห่งแฟชัน่และความทนัสมยัต่างๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี นครหลวงแห่งแฟชัน่
ชัน้น าของโลก 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Timhotel Berthier Paris 17 หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็  ปารีส-แวรซ์ายส-์ปารีส-ล่องเรอืแม่น ้ าแซน (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแวรซ์ายส ์ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่น
  หนึ่งของมหานครปารสี พระราชวงัแวรซ์ายสเ์ป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หนึ่งของโลก 
  และนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนัดว้ย  น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์
  อดตีพระราชวงัในยคุสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของ
  พระราชวงัอืน่ๆ มากมาย เดมิทเีมือ่พระเจา้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัว์
  และทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแกก่ารประทบัเพือ่ล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระ 
  ต าหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเทา่นัน้ เมือ่พระ
  เจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแหง่ใหม ่เพือ่เป็นศนูยก์ลางใน
  การปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรงุพระต าหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสน
  ลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยูถ่งึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทกุสว่นท าดว้ยหนิ
  ออ่นสขีาวเป็นแบบอยา่งศลิปกรรมทีง่ดงามมาก  กำรกอ่สรำ้งพระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์หง่นี้ไดน้ ำเงนิมำ
  จำกคำ่ภำษอีำกรของรำษฎรชำวฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบั
  พระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส กบัพระนำงมำร ีอองตวัเนต ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ต.ค.
  1789 ปัจจุบนัพระรำชวงัแวรซ์ำยยงัอยูใ่นสภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำทำ่นชมภำยในที่
  มกีำรแบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทกุหอ้งลว้นมเีครือ่ง 
  ประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีง อำท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The 
  Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหว่ำง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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  สมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมือ่เยอรมนีบุกต ี
  ชนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทรงท ำกำรกอ่สรำ้งเอง ภำยใน
  หอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม ใน  
  พระรำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพ และงำนแกะสลกั 
  ทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคเุทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้ง
  โถงกระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นบรเิวณอทุยาน 
  ดา้นหลงั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้นครปารีส มหานครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน น าทา่น ล่องเรือแม่น ้า

แซน แมน่ ้าสายหลกัของนครปารสีชมทศันียภาพสองฟากฝัง่และชมสถาปัตยกรรมอนังดงามของ
อาคารสวยงามต่าง ๆ   จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ร้านค้าปลอดภาษี ทีก่รงุปารสี ราคาถกูกว่าขา้งนอก
มสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษใีนราคาถกู เชน่ 
เครือ่งส าอาง, น ้าหอม, เครือ่งประดบั, กระเป๋าหนงัและเครือ่งหนงัอืน่ๆ มากมาย รวมทัง้เสือ้ผา้แบ
รนดเ์นมจากฝรัง่เศส เชญิทา่นชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ดวิตีฟ้รคีณุภาพเยีย่ม จากรา้นคา้ปลอดภาษชีือ่ดงั
ของปารสี จากนัน้น าทา่นชมกรงุปารสี ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่บรเิวณลานจตัุรสัคองคอรด์ทีอ่อกแบบโดย
เลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้งเมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่
ฝรัง่เศส ผา่นชมประตชูยัแหง่จกัรพรรดนิโปเลยีนณ.จตัุรสัชารล์สเดอโกลล ์ถนนชอมป์เอลเิซ่ทีโ่ด่งดงั 
จตัุรสัคองคอรต์ทีต่ ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลุกซอรใ์นอยีปิต ์ผา่นชมพพิธิภณัฑล์ฟุวท์ีย่ ิง่ใหญ่ 
โดม อนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Timhotel Berthier Paris 17 หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีแ่ปด ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกน าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของ

หอคอยไอเฟิล บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร, ผ่านชมประตชูยัแห่งจกัรพรรด ิ
นโปเลยีน ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของ
เสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ให้
ท่านถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส
พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการ
ออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวาม
เป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ี่
จดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา 
ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 
ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุใน
โลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรุงปารสี  และผ่านชมบรเิวณลานจตุัรสัคองคอรด์
ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้งเมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการ
ปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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%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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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บา่ย  น าท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสดุหร ูณ หา้งดงัใจกลางกรุงปารสี อสิระชอ้ปป้ิง ห้างแกล 
  เลอร่ี ลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสนิคา้ที ่ใหญ่และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่าการ์
  นิเยร ์มสีาขาอยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ด่งดงัขึน้ชื่อทีส่ดุคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ัง้
  อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกจิการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่นปารสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีส่ดุ มแีฟชัน่
  โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถ 
  มองเหน็ตกึโอเปร่าไดอ้ย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้นี้มสีนิคา้หลายหลากแบรนดด์งัไวส้ าหรบันกัชอ้ปป้ิง ให้
  เลอืกสรรไดอ้ย่างครบครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce &  
  Gabbana, Burberry เป็นตน้ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารค า่อิสระตาม 
  อธัยาศยั) 

สมควรแก่เวลำนดัหมำย น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Timhotel Berthier Paris 17 หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่ก้า  ปารีส-สนามบินชารล์เดอโกลล ์(ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั และน าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอรโ์กลล ์ ณ กรงุปารีส 

ประเทศฝรัง่เศส 
12.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 
 
วนัทีสิ่บ  กรงุเทพฯ 
06.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์  

หรือกาณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  *23 ธ.ค.2560-1 ม.ค.2561 
 
 
    

Top of Europe Winter 10 วนั / TG 

สวิตเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ฝรัง่เศส 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 70,500 49,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 68,500 49,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 65,500 46,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900 11,900 
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*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้า

เน่ืองจากมีการเก่ียวขอ้งกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์ตัว๋โดยสารจะต้องซ้ือแยก มีค่าธรรมเนียมประมาณ ท่าน

ละ 4,500 บาท ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ ไมส่ามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้เช่นกนั และหากกรณีท่านอยู่
ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยวา่ท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
กรณีเดินทางกบัคณะ บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าท่ีสถานทูตท่ีก าหนดไว้ในรายการทวัร ์แต่หากกรณีท่านใดอยู่ท่ี
ประเทศอ่ืนมากกวา่ ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความรว่มมือในการจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ // ปารสี-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่า 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั  

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
6 ก.ค.2560  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่าน ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบัเรียกเกบ็
เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการหรอืค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และ

ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะท่านละประมาณ 1,000 บาท 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ 

ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เติมได ้
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การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงินใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากกรณีเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูฝรัง่เศส)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทกุท่าน จะต้องมาแสดงตวั,ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถานทตูหรือ

ศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมาย
เป็นไปตามกฎและเง่ือนไขของสถานทตูนัน้ๆ) 

ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารตามท่ีสถานทูตก าหนด  โดยบริษทัทวัรจ์ะรบัเอกสารมาพิจารณาก่อน และ
หากต้องการส่ิงใดเพ่ิมเติมจะแจ้งกลบัแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษทัฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้อง
รวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะท าการย่ืนวีซ่าได้โดยย่ืนวีซ่าเป็นหมคูณะ และทกุ
ท่านจะต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ และจะต้องท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่าหมู่คณะกบั
สถานทูตก่อนจึงจะท าการย่ืนวีซ่าได้  ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
และสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ีท างานและบา้นและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมลูตามใบ
กรอกข้อมลูท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี  ส่วนเอกสารเก่ียวกบัด้านการท างาน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกลุ, ใบ
ทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ท่ีเป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบา้นและบตัร
ประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษมาด้วย  (ส าเนาบตัรข้าราชการใช้แทนบตัรประชาชนไม่ได้) 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
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o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์

หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงั

หน้าตา ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่น เป็นตน้ 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนั
ยื่น พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั 
ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตท
เม้นท ์(Statement)  จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้  

- ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ
เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่าน
ทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
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สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั              
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