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เยอรมัน – ฝร่ังเศส – สวติเซอร์แลนด์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – สตารสบรูก์ – กอลมาร ์
หม ูบ่า้นอองกีเชม – ไฟรบวรก์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบทิติเซ่ 

น ้าตกไรน ์– ลเูซิรน์ – อินเทอรล์าเกน้ – พิชิตยอดเขาจงุเฟรา 
ดิจองท ์– ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืบาตองมซู 

*** เมนูพเิศษ ... ขาหมูเยอรมัน / หอยเอสคาโก้ / อาหารไทย *** 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 



 

 

อลัซาส-จุงเฟรา (TG)  -2-

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

ก าหนดการเดนิทาง  20-28 มนีาคม 2561  (69,900.-) 

3-11 พฤษภาคม 2561 (79,900.-) 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – แฟรงคเ์ฟริต์  (เยอรมนั) 
 

20.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก     

ประตทูางเขา้ที ่ 3  เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
หรือติดต่อทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้าหน้าที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเช็คอิน 
 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามา
แจกคืนให้ท่าน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสายการบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่  

100 มลิลลิติร หา้มน าติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้าที่ซื้อภายในร้านปลอด

ภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  TG 920 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  11 ชั่วโมง 50 นาที) 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   แฟรงคเ์ฟริต์ – ไฮเดลเบริก์ –  

สตราสบรูก์  (ฝรัง่เศส) – กอลมาร ์
 

06.00 น. เดินทางถึง เมอืงแฟรงค์เฟริ์ท ประเทศเยอรมัน เมืองศูนย์กลางทางการเงิน และ

การธนาคารของประเทศ อดีตที่ต้ังถิ่นฐานของพวกโรมันเมื่อกวา่สองพนัปทีี่แล้ว 

ซึ่งจะเห็นได้จากซากโบราณในเขตโรเมอร์ (ROMER) และยงัเป็นบ้านเกิดของ

ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมันคือวลูฟ์กัง เกอเธ ่ที่เกิดที่นี่ในปี ค.ศ. 1749 

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของ

ไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 

ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนกัปราชญ์

ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย และ

มีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุด 

(ระยะทางประมาณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ าเนคค่า ศลิปะ

กอธิคผสมเรอนาซองส์ ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ ที่เริ่มสร้างขี้นราวเมื่อป ี ค.ศ. 

1300 ใช้เวลาก่อสร้างร่วม 900 ปี ปราสาทนี้ประดบัด้วยรูปป้ันของเหล่านักบญุ 

และเทพเจา้ชาวโรมัน ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่ 3 

สไตล์โกธิก-บารอก ถูกท าลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้ ต่อมาได้บรูณะภายหลัง 
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้น

เมเป้ิล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมสีีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาท

ออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก สะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสตราสบรูก์ เป็นเมืองหลวงของ แคว้นอลัซาส ประเทศ

ฝรั่งเศส ที่หลายคนต่างร่ าลือกันว่า แคว้นอลัซาสยงัคงรักษาวัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างด ี ดินแดนท่ียงัคงอนุรกัษ์วิถีชีวิต และ

ความเป็นอยู่แบบเก่า รวมไปถึงเหล่าอาคารบ้านเรอืน ที่ยังคงเป็น

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ที่มีความสวยงามไม่เปลี่ยนแปลง เมืองสต

ราสบูร์กนีต้ั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศ

เยอรมนี  ได้ชื่อวา่เป็นหวัใจของยุโรป จากนั้น มีวเลาให้ท่านได้เดิน  

เล่นชมย่านเมอืงเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชม มหาวหิาร

นอทเทรอดาม ที่ย่ิงใหญอ่ลังการ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวหิาร 

ที่ดทีีส่ดุแหง่หนึ่งของยโุรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 

สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลัง โดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลาย

ศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี 

(ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกอลมาร ์ เมอืงเล็ก ๆ ที่มคีวามโรแมนติกเมืองหนึ่งของ

ฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รกัมักจะให้ค าสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน 

ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ 

(ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   กอลมาร ์– อองกเีชม – ไฟรบวรก์ – ทติเิซ ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินเล่นชม เมอืงกอลมาร ์ เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และ

บรรยากาศของเมืองโบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้

เป็นอย่างดี ปจัจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่

น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส บ้านเรอืน 

จะเป็นบ้านครึ่งไม้ซุง เป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ และ

เห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลกัษณะพิเศษของบ้านจะขึ้น

โครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน จากนั้นก็จะ

โบกปูนระหว่างช่องไม้ แล้วทาทบัด้วยสีสันสวยงามตามใจ

เจ้าของบ้าน เมืองนี้ยังมีคลองน้ าไหลผ่าน จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองที่มี

ความโรแมนติก ซึ่งบริเวณนี้ถูกเรยีกว่า ลติเติล้เวนซิ เป็นมุมบงัคับที่นกัท่องเที่ยว

ส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นอองกเีชม หมู่บ้านที่ได้รบัการขนานนามว่าเป็น     

“อกีหนึง่หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุของฝรั่งเศส” เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมในหมู่

นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอกีด้วย จากนั้น 

น าท่านเดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอนัคด

เคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่า

อาคารบ้านเรอืนที่ยงัคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็น

อย่างดี  ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณที่แต่งแต้ม

ด้วยสีสันสีสดใส  และเดินลัดเลาะไปชมหมู่ดอกไม้หลาก

สีสันที่ออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน ราวกับจะเชื้อเชิญแขกต่างถิ่นให้เข้าไปชื่นชม

ความงดงาม และชมลานน้ าพุที่สร้างในแบบเรเนสซองส์ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่

หลายคนอาจบ่นเสียดายถ้าหากไมไ่ด้ไปเยือน  

(ระยะทางประมาณ  9  กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาท)ี 
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จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงไฟรบวรก์ เมืองท่ีได้ชื่อวา่สวยทีสุ่ดในเขตปา่ด า อยูท่าง

ตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ใกล้ชายแดนฝรั่งเศสและสวิส 

นอกจากขึ้นชือ่เรื่องทิวทศัน์แบบป่าด าท่ีสวยงามแล้ว ยงัเป็นเมืองที่มีอากาศดี 

และอบอุ่นที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย เป็นเมืองเก่าที่ถกูก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1120 

และมีความเก่าแก่มากแหง่หนึ่งของประเทศ 

(ระยะทางประมาณ  57  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินเล่นชมถนนที่สวยสุดของเมืองท่ีเรียกว่า Konviktstrasse เป็นบริเวณ

ที่มีร้านค้ามากมาย มีไม้เลื้อยขึ้นตามบ้าน ท าให้ถนนเส้น

นี้น่ารักยิ่งขึ้นไปอีก ที่ไม่ควรพลาดชม และถือเป็นไฮไลท์

ของเมืองแห่งนี้คือ Bachle หรือรางน้ าเล็ก ๆ ที่ต้ังอยู่ริม

ถนนเกือบทุกเส้นในเมือง สร้างขึ้นในสมัยยคุกลางเป็นที่

ระบายของเสีย ดบัไฟ และใช้ป้องกันไม่ให้ไฟลามตอนเกิด

ไฟไหม ้ และให้สัตว์ได้ด่ืมกิน ปจัจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์

ของเมือง และเป็นที่นั่งเล่นของเด็ก ๆ ในฤดูร้อน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทิตเิซ่ ในเขตป่าด าทางใต้ของเยอรมัน สถานทีต่าก

อากาศที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ที่สวยงามทั้งหน้าร้อน และหน้าหนาว เนือ่งจาก

เป็นเมืองที่มีภูเขา ล้อมรอบ และมากมายด้วยทะเลสาป ที่อุดมไปด้วยป่าสนเขียว

เข้มจนได้รับฉายาว่าป่าด า 

(ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

จากนั้น น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบทติเิซ่ ทะเลสาบเล็ก ๆ บรรยากาศน่ารกั ๆ ที่ตั้งอยู่

ใจกลางเขตป่าด า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์

ของที่นี้ คือ บริเวณเขตท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของ

เยอรมัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางท่ีแสนสงบ  

ปา่ด ายงัเปน็แหลง่ผลตินาฬกิ  ากุก๊กทูีด่ีทีส่ดุแหง่หนึ่งของ
โลก จากนั้น เลือกซื้อสนิค้าคุณภาพ รวมทั้งของที่ระลึก

ต่าง ๆ อ  าทิ ผ้าทอ เซรามิค ไม้แกะสลกั 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOFGUT STERNEN  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง         ทติเิซ ่– น้ าตกไรน ์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ –  

ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเกน้ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น  น าท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ าตกไรน ์ แม่น้ าไรน์เป็นสายน้ า

นานาชาติที่ส าคัญที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์

เริ่มจากเป็นล าธารเล็ก ๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์ เข้าสู่

ทะเลสาบคอนสะแต้น (โบเด้น) ที่กั้นพรหมแดนระหว่าง

สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจาก

ทะเลสาบคอนสะแต้น ก่อก าเนิดแม่น้ าไรน์สายใหญ่ ไหล

ผ่านหน้าผาสูงชนัที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่น เกิดเป็นน้ าตกไรน์

ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง   

(ระยะทางประมาณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลเูซริน์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาปที่โด่งดงัของสวิส 

และยงัมีความส าคัญในด้านการก่อก าเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริม

ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

(ระยะทางประมาณ  109  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 35 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับ อนสุาวรยีส์ิงหโ์ตแกะสลกั ริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้า

หาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่

ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีส

ในฝรั่งเศส จากนั้น น าท่านชม สะพานไมช้าเปล เป็น

สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในลูเซิร์น ที่มีอายุกว่า 800 ปี 

ทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์ และที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุม

ตลอด จากนั้น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้าน

ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง (ฮอยเออร,์ กุชชี่, โรแล็กซ,์ 

โอเมก้า, ลองยิน, สว๊อท ฯลฯ) อาทิ ร้านบคุเคอเรอร์,     

กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึก...มดีพับทหาร

สวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงท่ีมีทิวทศัน์งดงามในด้านของ

ทะเลสาบอีกเมืองหนึ่ง เนื่องจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างทะเลสาบ 2 

แห่งนั่นคือ ทะเลสาบธุน และทะเลสาบเปรียนซ์ เสมือนประหนึ่ง เมืองแห่งนี้ถูก

โอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ 

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CITY OBERLAND  หรอืเทียบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   พชิติยอดเขาจงุเฟรา – ดจิองท ์ (ฝรัง่เศส) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด์ จดุเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจงุเฟรา 

เมื่อปี  2001  ยเูนสโก้ประกาศให้เปน็พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

จากนั้น น าท่าน นั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อันงดงามของสวสิ 

เมือ่ป ี 2001 UNESCO ประกาศใหย้อด

เขาจุงเฟราเปน็พืน้ทีม่รดกโลกทาง

ธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป แล้ว

เปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์

ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความ

สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟตุ ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe จนถึงสถาน ี   

จงุเฟรา สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx 

จดุชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จดุ 

3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งท่ีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธาร

น้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch 

ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง   22 ก.ม. และหนา 

700 เมตร โดยไม่เคยละลาย จากนั้น อิสระให้ท่านได้

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจงุเฟรา 

อาทิ สนามสก,ี สโนบอรด์, สุนัขลากเลือ่น (ไม่รวมในค่า

ทวัร์) หรือ เพิ่มประสบการณ์กับจานหิมะ ส าหรบัท่านที่

ชอบความมันส ์สนุกกันแบบสุด ๆ บนลานหิมะ และไม่ควร

พลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดิจองท์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายแดนท่ีมีประวัติ

ความเป็นมาที่ยาวนาน  และเป็นอดีตเมืองหน้าด่านของฝรั่งเศสในสมัยราชวงศ์

บรู์มองส์ 

(ระยะทางประมาณ  320  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง   ดจิองท ์– แวรซ์ายส ์ (ฝรัง่เศส) – ปารสี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมืองการ

ปกครอง ในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

(ระยะทางประมาณ  307  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศ

ฝรั่งเศส ตั้งอยู่ท่ีเมืองแวร์ซายส์ ซึ่งปจัจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส 

พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่ และที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจง

ที่สุดในยุโรป และนับเป็นหนึ่งในเจด็สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุปจัจุบนัดว้ย ชม

พระราชวังอันล้ าเลิศทางศิลปะของ  เลอโวโมทรท์ และเลอโน ที่ได้ก่อสรา้งขึ้น

ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 น าท่านชมพลับพลาที่ท้องพระโรง 

ห้องพระบรรทม พระราชินี และห้องต่าง ๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง ศิลปวัตถุ ล้ าค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมาย ที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์

ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมหอ้งประวัติศาสตร์ ห้องกระจก ฮอลล ์ ออฟมิเรอร์ ที่

เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 1 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส นครที่มากด้วยประวัติศาสตร์ที่

รุ่งเรอืงและล่มสลาย กรุงปารีสเป็นเมืองผู้น าแห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วย

ศิลปะ และสวยที่สุดในโลกส าหรับอีกหลาย ๆ คน และมีสถาปัตยกรรมแหล่งรวม

แฟชั่นชั้นน าของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  20 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง   ปารสี  (ลอ่งเรอืบาตองมซู + ชอ้ปปิ้ง) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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จากนั้น น าท่านผ่านชมโอเปร่าเฮาส์ ย่านการค้า จนกระทั่งถึงกรองด์บเูลอวาดร์, 

ประตูชยั, ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นน าระดับโลก ที่ต้ังเรยีงรายอยู่บนถนน

ชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชด าเนิน ผ่านจัตุรัสแห่งความ

สามัคคี, โดมแองวาลิคสถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน ชม

อาคารพพิิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ มีเวลาใหท้า่น

ไดเ้ก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟลิ จากบริเวณหน้าโรงเรียน

การทหาร หรอืจตุรสัทรอคาเดโร  

จากนั้น น าท่าน ลอ่งเรอืบาตองมซูส ์ เพื่อชมสถานที่ส าคญั

คู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่

เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคา่แก่การอนุรกัษ ์

และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่น เป็นนครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก 

ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดามอันศกัดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุ

กว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ าแซนด์ท่ีสวยงามอย่างยิ่ง     

(***หมายเหต*ุ** จะงดในกรณีทีน่้ าลน้ตลิง่ และมเีหตกุารณน์ัดหยดุงาน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย มีเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิง้ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดงั อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้า 

กระเป๋า เครื่องส าอาง ณ ร้าน  Duty Free หรือ ห้างสรรพสินค้าชือ่ดัง อาท ิ 

ห้างแพรงตองส์ หรือ ห้างแกลลาร-ีลาฟาแยตต์ ได้ตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   ปารสี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชารล์ เดอ โกล  ชานกรงุปารสี 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 931   

  (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง) 
 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 
 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวสัดิภาพ. 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านช้อปปิ้งในยุโรปปิดท าการทุกวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดงักล่าว 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวลว่งหน้า อันเนื่องมาจาก

เหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ 

สายการบิน ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพบิตัิธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, 

หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   คณุเพญ็  โทร. 02-108-8666 

 

 

สกลุเงนิ  เยอรมนั และฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

  สวติเซอรแ์ลนด ์ใชเ้งนิสกลุ สวสิฟรงัซ ์(SWISS FRANC)  

ไฟฟา้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม  
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค.   ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

 มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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หลักฐานการท าวซี่าฝรัง่เศส 
 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุันขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉากหลงัสขีาว ...เทา่นั้น...)   ไ   ร ูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทั้งสองข้าง  

(**หากมีผมปรกหน้า ตอ้งใส่เจลหวีขึ้น หรอืติดกิ๊บ**)  

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ / 

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปขีึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชดุ 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท า + รายได้ 

5. พนกังานบรษิทั ... ถา่ยส าเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ที่มียอดเงนิ

คงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ากว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตวัเลขย้อนหลงั UPDATE อย่าง

น้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิอยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีห้

ถงึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหต*ุ** ถา้เปน็บญัชเีงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดินทางไปกบับดิา/

มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่อง

แสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชุด 
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**หมายเหต*ุ*    คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

 

โปรดทราบการพิจารณาวซีา่กลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทางทวัรเ์สน้ทางยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถานฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลายนิว้มอื  

โดยขอ้ก าหนดดังกลา่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่ 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้  

***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไมอ่นญุาตใิหด้ึงพาสปอรต์ออกมา

ใช้งานไดใ้นระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีา่แลว้ 

- การนัดสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS ฝรั่งเศสจะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให ้   

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมาตามวนันัดหมายของทางสถานทตูเทา่นัน้ 

- การนัดแสกนลายนิ้วมือที ่ TLS ฝรั่งเศสจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อน

การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ้วมือก่อนล่วงหน้า 3 อาทิตย์) 

- เอกสารฉบบัจริงที่ต้องน าติดตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมือ ... บตัรประชาชน+สมุดเงินฝาก 
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม เนือ่งจากทางสถานทูตฝรั่งเศสได้

จดัต้ัง ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (TLS) ซึ่งทาง TLS จะด าเนินการตรวจรับเอกสาร

ตามทางสถานทูตฝรั่งเศสต้องการ จึงเรยีนทุกท่านเรื่องเอกสารในการยื่นวีซ่าต้องเรียบร้อย ถ้า

หากไม่เรยีบร้อยมิฉะนั้นทาง TLS ฝรั่งเศสจะปฏิเสธในการรับเอกสารของท่าน เพราะทางบริษัท

ไม่มีสิทธิ์เข้าไปสถานทูตฝรั่งเศสได้ และถ้าการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมายเหต ุ  

1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทางบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่

สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

*** การพิจารณาการใหว้ซี่าหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ….. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ           
วนั/เดือน/ปีเกดิ   สถานทีเ่กดิ     
หมายเลขหนังสือเดินทาง        
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง         วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)   มอืถือ      
อาชีพ  พนักงาน  ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีนอายุ  นักเรียน  ว่างงาน 
           อืน่ๆ 
ช่ือบริษทั ................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)    โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)    อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่        

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปอลัซาส (จงุเฟรา)  9  วนั  (TG) 

  มนีาคม พฤษภาคม 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 69,900.- 79,900.- 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม 13,500.- 13,500.- 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษส าหรบัเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 

หมายเหต ุ อตัราคา่บริการขา้งตน้คดิจากราคาตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทาง

สายการบนิระบไุวว้า่ ตั๋วกรุป๊ราคาพเิศษนี ้ ถา้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า)  

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) 

กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ า และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ 

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง 

โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่

ระบใุนรายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 



 

 

อลัซาส-จุงเฟรา (TG)  -17-

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

ลูกค้าทา่นใดมคีวามประสงค์จะซื้อประกนัการเดินทางเพิ่มความคุม้ครอง 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริม่ต้น 970 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บาท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ

คนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม 

และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอนัเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยโูร     

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรานต ์ และปใีหม ่ มัดจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจา่ยในนามบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

- ช าระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบ

ล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทาง

สายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รายการท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ าเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม    

ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การ

ยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การ

นัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลืมตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ ์

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์........ ยุโรปอลัซาส (จุงเฟรา) 9 วนั (TG) ........วนัเดินทาง.............................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


