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แฟรงเฟิรต์ – กอลมาร ์– ทิทิเช่ – ป่าด า – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ –  ซาฟเฮาสเ์ซ่น – น ้าตกไรน์ 

 ซุก – ลูเซิรน์ - อนุสาวรียสิ์งโต – สะพานไมค้าเปล – ชอ้ปป้ิง – กรินเดลวาลด ์– นัง่รถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 

ถ ้าน ้าแข็ง1,000 ปี - ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส – ย่านมองมารต์ 

มหาวิหารซาเครเกอร ์– ล่องเรือ –  ปารีส - City Tour –  Duty Free – ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต      
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ออกเดินทางวนัท่ี 

12-18 ก.ย.//16-22 ก.ย.//23-29 ก.ย.//30 ก.ย.-06 ต.ค.//07-13 ต.ค.//14-20 ต.ค. 

//21-27 ต.ค.//28 ต.ค.-03 พ.ย.//04-10 พ.ย.//11-17 พ.ย.//18-24 พ.ย.//25 พ.ย.-01 ธ.ค. 

//02-08 ธ.ค.//09-15 ธ.ค. 2562//27 ธ.ค.-02 ม.ค. // 28 ธ.ค.-03 ม.ค. // 29 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 

( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สปัดาหเ์พ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

17.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์แอร์เวย ์พรอ้มเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีน่ังบนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ ยวบินท่ี QR835 

23.35 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ์ใหท้า่นแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง (ในเวลาเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)       โดฮา – แฟรงคเ์ฟิรต์ – กอลมาร ์– ทิทิเช่ – ป่าด า – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่  

01.30 น. ออกเดินทางสู ่แฟรงคเ์ฟิรต์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ ยวบินท่ี QR069 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศ เยอรมนี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

แลว้ น าทา่นออกเดินทางสู ่“เมืองกอลมาร”์ (Colmar) เมืองทอ่งเท่ียวยุคกลางท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมือง

หลวงของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ใน

แควน้อาลซสั (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส ตวั

เมืองน้ันตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ ยงัเป็นเมืองท่ีไดร้ับ

การขนานนามวา่เป็น "เมืองหลวงแห่ง

ไวน์แห่งอาลซสั" นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ี

มีช่ือเสียงในก ารอนุรักษ์เมืองใหย้งัคงเป็น

เ มือง ท่ี มีลักษณะสถาปัตยกรรมและ

บรรยากาศของเมืองโบราณ ใหท้า่นไดมี้

เวลาเดินเลน่ชมตวัเมืองเกา่ท่ีเรียงรายไป

ดว้ยเรือนไมโ้บราณ รา้นคา้โบราณ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และท่ีอยูอ่าศยั ท่ีคงสภาพ

เหมือนเมืองในยุคกลาง... 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย น าทา่นชม “เมืองทิทิเช่” ตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีกลางป่าด า 

หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้

นับหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิ

เช ่ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา และทิวป่าสนท่ียืนตน้ปก

คลุมไปทัว่ ทิทิเช ่ยงัเป็นตน้ก าเนิดของ "นาฬิกากุก๊

ก"ู ท่ีมีช่ือเสียง...น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิทิ

เซ่ “LAKE TITISEE” (รายการแถมพิเศษน้ีอาจมี

ความจ า เ ป็น ท่ีจะต้องงดการล่อง เ รืออัน
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เน่ืองมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอ้ืออ านวย หรือเป็นช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ...ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการแถมล่องเรือ) สมัผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ชม  ธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและ

หมูบ่า้นทิทิเซท่ี่เป็นแหลง่พกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของเยอรมนีจากน้ันน าทา่นชมนาฬิกากุ๊กกู สินคา้พ้ืนเมือง 

หรือเพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุก๊กู และงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้

เสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าด า 

 ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคารจากน้ันน าคณะทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

พกัท่ี:    BEST WESTERN HOFGUT HOTEL  หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     ทิทิเช่ – ซาฟเฮาสเ์ซ่น – น ้าตกไรน์ – ลิกเทนสไตน์ – ซกุ – ลูเซิรน์ 

                       อนุสาวรียสิ์งโต – สะพานไมค้าเปล – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าทา่นออกเดินทางสู่“เมืองซาฟเฮาสเ์ซ่น” Schaffhausen  เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจากแมน่ ้า

ไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แมน่ ้าแหง่น้ีเกิดข้ึนจากการละลาย  ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหล

ผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาสเ์ซน่เกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตา

ของสายน ้าตก พรอ้มบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซกุ (Zug) 

เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทัง้เมืองหลวงและแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก 

เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดออ๊ฟฟิต ในแควน้น้ีมากท่ีสุด ท าใหอ้ตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต  ่าท่ีสุดในประเทศ

สวิส(อตัราการครอบครองรถหรูมากท่ีสุดในสวิส)น าทา่นเดินเที่ ยวชมเขตเมืองเกา่ซุก ท่ีมีอายุกวา่ 500 ปี ชมหอ

นาฬิกาท่ีเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมือง มีความสูงถึง 52 เมตร ทา่นสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงเดินข้ึนบนัไดสูย่อด

บนหอนาฬิกาได ้ทา่นจะเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเกา่ไดอ้ยา่งชดัเจน น าทา่นชม

โบสถ ์เกา่ประจ าเมืองท่ีสวยงามในสไตลโ์กธิค อายุกวา่ 600 ปี ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเช่ือถือใน

ความศกัด์ิสิทธ์ิของโบสถน้ี์เป็นอยา่งมากตา่งมาขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองลูเซิรน์” Luzern ซ่ึงเป็นอดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์สวิสเซอร์แลนด ์

เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ “หลงัคาแห่ง

ทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ 

ก็ยงัมี  ภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู ่

ตามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไม ้

ป่าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ ส าหรับเล้ียงสตัว ์และ

เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่นักทอ่งเท่ียวบนัทึกภาพไวม้าก

ท่ีสุด น าทา่นออกเดินทางสู ่“เมืองลูเซิรน์”อิสระ 
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ตามอธัยาศัยกบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น าทา่นเดินทางเขา้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง  “ชวา

เน่นทพ์ลทัซ”์  ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโก

แล็ต ,ของซูวีเนียร์ตา่งๆ และท่ีทา่นไมค่วรพลาดคือ นาฬิกาย่ีหอ้ตา่งๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากรา้น

ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ  

ค า่ อิสระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน  

พกัท่ี :      Grand Europe Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)      ลูเซิรน์ – กรินเดลวาลด ์– นัง่รถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 

                     ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี - ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านออกเดินทางข้ึนมุ่งหนา้สู่ “หมู่บา้นกรินเดลวาลด”์ ระหวา่งการเดินทางทา่นจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนดแ์ท ้ๆ  ท่ีมีทุง่หญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในชว่งฤดู

ใ บ ไ ม ้ร่ ว ง  พร้อมน า ท่ า น เ ป ล่ียน

บรรยากาศโดยการ “นัง่รถไฟชมวิว” 

ท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่ง

แอลป์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี 

“ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟท่ีจะน า

ท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯ

ไดขุ้ด เจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 

เมตร แลว้น าคณะลงรถไฟ ณ “ สถานี

รถไฟ ท่ี สูง ท่ี สุด ใน ยุ โรป ” Top of 

Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟ

ร า ” Jungfraujoch ซ่ึ ง  มี ค ว า ม สู ง 

4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์น า

คณะท่านเขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี Ice Palace ท่ีสรา้งโดยการเจาะธารน ้าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร 

พรอ้มชมน ้าแข็งแกะสลกัรปูร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสมัผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และ

ไม่ควรพลาดการส่งโปสการด์จากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of 
Europe เปล่ียนรถไฟที่ “ สถำนีไคลน์
ไชเด็ค” เพื่อเดินทำงสู่สถำนีสุดทำ้ย 
“สถำนีเลเทอร์บรุนเน่น” น ำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีก
เมืองหน่ึงที่สวยงำมของประเทศ
ฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้
เบอร์กันดี ชมอำคำรบำ้นเรือนสมัย
เรอเนสซองส์, โบสถแ์ละวหิำรเก่ำแก่
ในสมัยยุคกลำง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ กำร
มุงหลงัคำดว้ยกระเบื้องสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยงัเป็นเมืองที่มีควำมส ำคญัในดำ้นกำร
คมนำคม 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :       DIJON NOVOTEL SUD HOTEL    หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)         ดีจอง – มหานครปารีส – ย่านมองมารต์ – มหาวิหารซาเครเกอร ์– ล่องเรือ      

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าทา่นออกเดินทางเขา้สู ่“มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซนน์ บริเวณตอน

เหนือของประเทศฝรั่ งเศสบนใจกลางแควน้ 

อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตัง้ถ่ินฐานมากว่า 

2 ,000 ปี  ปัจ จุบ ันกรุงปา รีส เ ป็นหน่ึงใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้

สมัยแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของ

การเ มือง  การศึกษา บ ัน เ ทิง  ส่ือ แฟชั่น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็น

หน่ึงในเมืองท่ีส าค ัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ระหวา่งการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม

ของหมูบ่า้นทางชนบทของฝรั่งเศส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นเดินทางเขา้สู ่“ย่านมองมารต์” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร”์ (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ี

สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแดช่าว

ฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย 

ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซน

ไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็น

สงา่บนเนิน เขามองมาร์ต น าทา่นชมความงาม

ของวิว สวยของปารีส จนอาจกลา่ววา่ เนินเขา

มองมาร์ตเป็นเนินแหง่ประวติัศาสตร์ และ เนิน

แหง่ความฝัน ของบรรดาศิลปินทัง้หลาย ณ ท่ี

แหง่น้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 

19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสรา้งสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ

ชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชม

บรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตา่งๆ น า

ท ่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชม

สถานท่ีส าคญัคูบ่า้นคูเ่มืองสองฝั่งของแม่น ้ า

แซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเกา่แกส่รา้ง

ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ

อนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารีสโดดเดน่เป็นมหา

นครท่ีงดงามแหง่หน่ึงของโลก อาทิเชน่ หอไอ

เฟล , พิพิธภณัฑลู์ฟร ์, ศาลาว่าการ โอเต็ล 

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%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


โปรแกรม เยอรมนั-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วนั QR [FRA-CDG]_WQR0507F_MM 

เดอ วิลส ์,เกาะเซ็นตห์ลุยส ์,โบสถน์อรท์เตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อรเ์ซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร ์

บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :       BEST WESTERN CDG AIRPORT HOTEL    หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)       ปารีส – City Tour –  Duty Free – ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต – กรงุเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  น าทา่น ผา่นชม“ พิพิธภณัฑลู์ฟร ์” ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝั่งขวาของแมน่ ้าแซนน์สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี12เดิมเป็นท่ีตัง้

ป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยฝ์รั่งเศสหลายพระองค ์ดา้นหนา้มีสญัลกัษณ์เป็นปิรามิดแกว้

ภายในเป็นท่ีสะสมงานศิลปะตัง้แตพ่ระเจา้ฟ

รังซวัร์ท่ี  2 ชมลานประวติัศาสตร์ “ จตุัรัส

คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระ

เจา้หลุยส์ท่ี  16 และพระนางมารีอังตัว

เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน

สมยัปฏิวติัฝรั่งเศส ชมถนนแหง่แฟชัน่“ ชอง

เอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาว

กวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิล

ตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติด

อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให ้

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1805 

เท่ียง อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

บา่ย น าทา่นออกเดินทางชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงั

นานาชนิด อาทิ น ้าหอม กระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ 

แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayetteไดเ้วลานัดหมาย เดินทางเขา้สูส่นามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯโดยสายการบินกาตา้รแ์อรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ี QR 038 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)       กรงุเทพฯ 

05.50 น. เดินทางถึง กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

08.40 น. เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดย สายการบินกาตา้รแ์อรเ์วย ์เที่ ยวบินท่ี QR 832 

19.00 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทั  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผู์น้ าทวัร ์มีอ านาจตดัสินใจ ณ 

ขณะนั้นทัง้น้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


โปรแกรม เยอรมนั-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วนั QR [FRA-CDG]_WQR0507F_MM 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / หอ้ง 

จ่ายเพ่ิม 

 

ก.ย.-ธ.ค. 62 49,900 49,900 49,900 14,900 

07-13 ต.ค. 62 51,900 51,900 51,900 15,900 

11-17 พ.ย. 62 47,900 47,900 47,900 14,900 

21-27 ต.ค.//02-08 ธ.ค. 

09-15 ธ.ค. 62 

53,900 53,900 53,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 59,900 59,900 59,900 15,900 

ตอ้งการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรณุาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงเฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 

 คา่รถปรับอากาศน าเที่ ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12

ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่

มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนั

เป็นผลท่ีท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยวใหค้วามรู ้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝง

ตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกทา่น) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่

ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 4,000.-) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  

 กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท กอ่นการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษัท และคา่ใชจ้า่ยสว่นท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไมน่้อยกวา่  14 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการ

เดินทาง 



โปรแกรม เยอรมนั-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วนั QR [FRA-CDG]_WQR0507F_MM 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ตอ่เม่ือไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ทา่น และหรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน

ใหท้ ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ

จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุ

• ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ  25 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบรบัจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซา่ อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์

มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จึงจะสามารถย่ืนวีซา่ใหก้บัทางทา่น

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุป๊ในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่เด่ียว ซ่ึงทางทา่น

จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยดูแล และ

อ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใชบ่ริษัททวัร์เป็นผูก้  าหนด 

ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่

เทา่น้ัน มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ี

เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไมผ่า่นการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีทา่นตอ้งถูกหกั

บางสว่น และสว่นท่ีเหลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ทา่นจะเสียแตค่า่

มดัจ าตัว๋ตามจริงเทา่น้ัน 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้ง

ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดคา่หอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท้า่นทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

100% 

• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่ นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 

100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45  วนั - คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดั

จ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     



โปรแกรม เยอรมนั-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วนั QR [FRA-CDG]_WQR0507F_MM 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย ของมดัจ าทัง้หมด    

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  25 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 

 

เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รปู ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต 

*ขา้ราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตน้สงักดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรบับญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทัง้น้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณท่์สุด)  

* หนังสือรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะ

สถานทูตพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีทา่นจะใชย่ื้นวีซา่ (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์ / หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทัง้สองคน 

ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กาย

สุภาพ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง

บริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมี

เอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจาก

หลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ทอ่งเที่ ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


