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วันที& 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัJน4 สนามบินสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที4ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที& 2  ซูริค-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ก-นั&งเคเบิ Jลคาร์-เมอร์เรน 
01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที4ยวบนิที4 TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั:วโมง บริการอาหาร
และเครื:องดื:มบนเครื:อง 
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07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ:นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั:วโมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับพกั1คืน เพื4อพกับนโรงแรมที4เมอร์
เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพื4อความสะดวกในการถือขึ Qนเคเบิ Qลคาร์ *** 
นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที4มีนักท่องเที4ยวมากที4สุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างด ี เมืองที4ได้
ชื4อว่านักท่องเที4ยวบันทึกภาพไว้มากที4สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที4สวยงามท่ามกลางหุบเขา 
มอง ไป ท างไห น ก็ จ ะ เ ห็น ภู เ ขา โอบ  ล้อม 
ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิ ร์น เป็นอาคาร 
บ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนิน
เขาตลอด ระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเ ป็ น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอก
บานสะพรั4ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริม
ทะเลสาบเย็นสบาย นําท่านถ่าย รูปคู่ กับ
อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ4งแกะสลกั
อยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลกัษณ์
ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ4งทํางานเป็น
ทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที4 16 แห่ง
ฝรั4งเศส จากนั Qนชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel 
bridge) ซึ4งข้ามแม่นํ Qารอยซ์(Reuss River) เป็น
สะพานไม้ที4เก่าที4สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี 
เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที4แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ
โบราณ เชื4อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี4ยมกลางนํ Qา ที4จั4วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื4องราว
ประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระ
เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ Qงที4มีร้านตวัแทนจําหน่ายนาฬิกาชื4อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี4 
ร้านขายของที4ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ Qงสินค้าชั Qนดี ที4มีชื4อเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื4อนั4งเคเบิ Qลคาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ตํานานที4ได้ขึ Qนชื4อว่างดงามที4สุดแห่งหนึ4งของ
สวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับนํ Qาทะเลกว่า 
1,650 เ มตร  เ มืองนี Qขึ Qน ชื4 อ ว่ า  เ ป็ น เ มืองที4
ปราศจากรถยนต์ ที4อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที4
รายล้อมด้วยทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดเขา
สามแห่ง  ไ ด้แก่  จุ ง เฟรา (Jungfrau) ไอเก 
(Eiger) และ มองซ์  (Monch) ให้ได้ชื4นชม ที4
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ดึงดดูให้ทุกคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเองสกัครั Qงในชีวิต  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 
 

วันที& 3  เมอร์เรน-ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-อินเทอร์ลาเคน 
   ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซล์ทวาลด์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่าน ขึ Jนกระเ ช้าสู่ ยอดเขาชิลธอร์น
(Schilthorn) เพื4อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา 
ซึ4งมีความสงูกว่า 2,973 เมตร จึงทําให้สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขา
หิมะเลื4องชื4อ ทั Qงจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้
อย่างใกล้ชิดยิ4งขึ Qน นอกจากนี Q ชิลธอร์นยังเคย
เป็นที4ถ่ายทําภาพยนตร์ชื4อดังอย่าง James 
Bond 007 ภาคย อดพยัคฆ์ ราชินี  “On Her 
Majesty’s Secret Service” กับ ฉาก แอคชั4น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ4งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซน
บี จึงทําให้บนนี Qมีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอค
ทีฟของ Bond World 007 ที4จัดแสดงเรื4องราว
น่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คณุได้สวมบทบาท
บอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน 
อิสระให้ท่านได้ดื4มดํ4าไปกับทัศนียภาพอัน
สวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความ
หนาวเย็นได้ที4 Skyline View Platform ได้เวลา
พอสมควรนําท่านนั4งเคเบิ Qลคาร์กลบัสูเ่มอร์เรน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั Qนนําท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน
(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขา
น้อยใหญ่ เป็นหนึ4งในเมืองท่องเที4ยวที4สวยงาม
แ ล ะ น่ า ค้ น ห า เ มื อ ง ห นึ4 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ นําท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบ
เบ รียนซ์ (Brienz Lake) วิวสวยอีแห่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงาม
ระหว่างทางกันบ้าง ระหว่างที4เราล่องก็จะเจอ
หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที4ตั Qงอยู่ติดกบัริมทะเลสาบ จากนั Qนตามรอยซีรี4ย์ดงั Crash Landing On 
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You ที4สะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ4งตั Qงอยู่ทางฝั4งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake 
Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุเรียกว่าหนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจําชาติของสวิส 
พักที& Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่า 

 

วันที& 4  อินเทอร์ลาเคน-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เซอร์แมท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) หมู่บ้านที4มี
สถ านี รถ ไฟ เ พื4 อต่ อ เ ค เ บิ Qลคา ร์ ไป ช มธาร
นํ Qาแข็งเอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn) ที4ระดบัความ
สงู 2,869 เมตร นั4งเคเบิ Qลคาร์ไปยงัอเล็ตช์อารี
นา(Aletsch Arena) ธารนํ Qาแข็งที4ยาวที4สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ Qนทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี 2001 อเล็ตช์อารีนาที4จุดชมวิวธาร
นํ Qาแข็งเอ็กกิสฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพอัน
สวยงามธารนํ Qาแข็งบนเทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื4อต่อ
รถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้าน
ในสกี รีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที4 ต้อง
เดินทางโดยสารรถไฟเท่านั Qน ซึ4งปลอดมลภาวะ
ทั Qงปวง เพราะไม่ มีรถยนต์ที4 ใ ช้นํ Qามันเป็น
เชื Qอเพลิง ทั Qงเมืองใช้รถแบตเตอร์รี4 จกัรยาน และ
เมืองเดินเท่านั Qน นําท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมือง
เซอร์แมทที4เห็นทั Qงตัวเมืองเซอร์แมทและฉาก
หลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) 
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอันแสนบริสทุธิ� สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็
แสนจะโรแมนติก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: โรงแรมที:เมืองเซอร์แมท เป็นโรงแรมสไตล์พืRนเมืองอิงธรรมชาติ ซึ:งห้องพกัจะไม่ใหญม่ากนกั และมีจํานวนที:
พกัจํากดั หากที:พกัในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZในการเปลี:ยนที:พกัไปที:เมืองใกล้เคียงแทน 
 

วันที& 5  เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
   ชาโมนิกซ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นํ า ท่ า น สู่ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ก อ ร์ น า แ ก ร ท
(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื4นตาตื4นใจกับ
ก า ร นั4 ง ร ถ ไ ฟ ฟั น เ ฟื อ ง สู่ ก อ ร์ น า แ ก ร ท
(Gornergrat) ซึ4 งมีความสูงกว่า 3,000 เมตร
เหนือระดบันํ Qาทะเล ตื4นตาตื4นใจกบัยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์นซึ4งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื Qอมชื4นชม
กับทิวทัศน์ เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ4งปกคลุมยอดเขา
ตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะ
อันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และ
ชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที4มีปลายคุ้ม
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท
ดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื4องเล่นบิ�กธันเดอร์ Big 
Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจน
ทิวทัศน์โดยรอบที4สวยงาม จากนั Qนพาท่านนั4ง
รถไฟลงไปที4สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้า
สู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ4งจุดหมายที4
ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn)ได้สวยที4สุด ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ 
ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพ
ประทบัใจกนัจนเต็มที4 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) 
มีชื4อย่อที4ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีชื4อเล่น
ว่า "The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ 
ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที4มีหิมะปกคลมุ
อยู่ตลอดทั Qงปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ 
ประเทศฝรั4งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พา
ท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ  ที4น่าอยู่และมีความน่ารัก
ในตัวเอง มีทัศนียภาพที4งดงามต่อการถ่ายภาพ 
เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานที4อยู่อาศยัของผู้คนในพื Qนที4เข้ากบั
ร้านค้า ร้านอาหาร และที4พกัสําหรับนกัท่องเที4ยวได้อย่างลงตวั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่า 
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วันที& 6  ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-นั&งรถไฟTGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi 
Station) ที4 ความสูง  3,777 เมตร ใ ห้ท่านได้
ตื4นเต้นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื4น
ออกไปจากหน้าผาที4สูงกว่า 1,000 เมตร (A 
Step Into The Void) ขึ Qนลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสดุ
ของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั Qงอยู่
บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั4งเศสกับ
ประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที4สงูที4สดุในเทือกเขา
แอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทั Qง "มองบลังค์" 
และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า 
"ภูเขาสีขาว" สภาพทั4วไปของยอดเขามีร่องรอย
การกดัเซาะของธารนํ Qาแข็ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่เจนีวา เพื&อนั& งรถไฟ TGV สู่
กรุงปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝรั4งเศส
(France) เมืองที4มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที4นักท่องเที4ยวอยากมา
เยือนมากที4สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ4งใน
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) 
แม่นํ Qาแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที4สวยงาม หอ
ไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธ
เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที& 3 เรือสอง
ชั Qน โดยชั Qนล่างจะมีกระจกโดยรอบ สําหรับชั Qน
บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ
ล่องเรือประมาณ 1 ชั4วโมง  
พักที& Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า  
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
 

วันที& 7  ปารีส-พระราชวังแวร์ชาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล 
   ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-แกลเลอรี&  ลาฟาแยตต์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



KEU040911-TG สวติเซอรแ์ลนด-์ฝรั;งเศส 9วัน6คนื 
นําท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที4ที4นกัท่องเที4ยวไปเยือนมากที4สดุแห่ง
หนึ4งในฝรั4งเศส และมีชื4อเสียงโด่งดังทั Qงแง่มุม
ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวัง
แห่งนี Qอาจนบัว่าเป็นพระราชวังที4หรูหราอลังการ
ที4สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดก
โลกจาก UNESCO ภายในมีสิ4งก่อสร้างชื4อก้อง
โลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ 
โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที4แสนวิจิตร
งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนู หอยเอสคาโก (Escargots)  และไวน์
แดง 
จากนั Qนนําท่านเที4ยวชมกรุงปารีส ให้ท่านได้
ถ่าย รูปด้านหน้าพิพิธ ภัณฑ์ลูฟ ว์ ( Louvre 
Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที4 มีชื4อ เ สียง 
เก่าแก่ที4สุดแห่งหนึ4งของโลก ตัวอาคารเดิมเคย
เป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที4ที4จดั
แสดงและ เ ก็บ รัก ษ าผลงาน ท า งศิ ล ป ะ ที4
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก ก ว่า 
35,000 ชิ Qน เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงัของลี
โอนาร์โด ดาวินชี นําท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร
(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที4มีหอไอเฟล(Eiffel 
Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟล
ได้จากหลายมุม ทั Qงวิวขั Qนบันไดทอดยาวที4มีหอ
ไอเฟลอยู่ด้านหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะ
เป็นมุมนํ Qาพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั4งเศสด้านหน้า 
มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั นําท่านเดินทางผ่านชม
ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเ ซ่(Champs 
Elysees) ถนนสายยาวที4 มีชื4อเสียงที4สุดของ
ปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดําเนิน พร้อมชม
ค ว า ม ยิ4 ง ใ ห ญ่ ข อ ง ป ร ะ ตู ชั ย ( ARC De 
Triumph) อนุสรณ์สถานที4 สําคัญของปารีส 
ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที4ยิ4งใหญ่เป็น
อันดับสองของโลก รวมทั Qงยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอ
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คลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที4นับเป็นผลงานชั Qนยอดจากศิลปินชั Qนเยี4ยม นําท่านช้อปปิ Qงห้าง
แกลเลอรี&  ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที4มีชื4อเสียงมากที4สดุแห่งหนึ4งของปารีส ภายใน
อาคารที4มีสถาปัตยกรรมที4สวยงาม ช้อปปิ Qงแบ
รนด์เนม ห้างนี Qมีเอกลักษณ์ที4มีความโดดเด่น
อย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถง
อาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม 
ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มี
ลวดลาย สไตล์อา ร์ตนู โ ว  ( ผู้ ออก แบ บ Art 
Nouveau) ซึ4งเป็นแนวศิลปะที4นิยมกันมากใน
ฝรั4งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที4  18 การ
ตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั Qน
และราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที4งดงามต่อเมืองท่องเที4ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี Qมี
ลกูค้าที4เป็นนกัท่องเที4ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที4ทนัสมยัให้เลือกซื Qอได้อย่างจุ
ใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั Qนจะมีขายก่อนก่อนห้างอื4นเสมอ ไม่ว่า
จะเป็น เสื Qอผ้า กระเป๋า รองเท้า นํ Qาหอม มีครบทุกยี4ห้อ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า  
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
 

วันที& 8  ปารีส-สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์(TG) เที4ยวบินที4 TG931 
(13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั:วโมง บริการอาหารและเครื:องดื:มบน
เครื:อง 

วันที& 9  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

พฤหสับด-ีศุกร ์ 24 ม.ีค. - 01 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,900.- 

ศุกร-์เสาร ์
(วนัจกัร)ี 01 - 09 เม.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,900.- 

ศุกร-์เสาร ์
(วนัสงกรานต)์ 08 - 16 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

เสาร-์อาทติย ์
(วนัสงกรานต)์ 09 - 17 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

ศุกร-์เสาร ์
(วนัแรงงาน) 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี Qไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี:ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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อตัราคา่บรกิารนีZรวม  
1. ค่าตัDวโดยสารเครื;องบนิไป-กลับ ชั Lนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที;พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที;ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลี;ยนที;พัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที;ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที;บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํLาหนักกระเป๋า (นํ Zาหนกั 20 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครื;องบนิตามเงื;อนไขของแต่ละสาย
การบนิที;มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํLาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที;สายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํLามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงื;อนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างเดนิทางต่างประเทศ (เงื;อนไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเที;ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิLว 
12. ซมิเน็ตต่างประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีZไมร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื;นๆ ที;นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครื;องดื;ม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ;ม 7% และภาษีหัก ณ ที;จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํLามันที;สายการบนิเรยีกเก็บเพิ;มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัDวเครื;องบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที;โรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Zาใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที;นั;งจะยนืยันเมื;อไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัLน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี;เดนิทาง ที;มอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื;อทําการจองควิยื;นวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมื;อไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที;ตอ้งการออกตัDวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที; 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัLง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที; ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที;เกดิขึLน 

5. การยื;นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั Lนตอนการยื;นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั Lงแบบหมู่
คณะและยื;น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื;อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที; 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั;งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที;ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั;วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื;องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Lงหมด 

 
เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 
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ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึZนจรงิ 

 
ขอ้มูลเบืZองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที;ดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึLน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื;นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื;อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ;งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ที;ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที;ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื;องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที;ตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัLน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ;ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ;มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ;า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื;นคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื;องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ;ง
ในการยื;นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ;ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที;ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัLนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัeวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที;นั;งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัDวเครื;องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิrการเรียกเก็บค่ามัดจําตัDวเครื;องบิน ซึ;งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตัDวเครื;องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิrไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนื;องจากเป็นตัDว Charter Flight 

3.  นั;งที; Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี;จะนั;งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที;สาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี;มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื;นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที;
เครื;องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํLาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี;มปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี;นั;ง Long leg ขึLนอยู่กับทางเจา้หนา้ที;เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที;เช็คอนิเท่านัLน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื;องจากเป็นราคาตัDวเครื;องบนิโปรโมชั;น เมื;อจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลื;อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Lงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที; บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึLนไป) เนื;องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื;นที;เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที;เกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ;งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลื;อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั LงนีLท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที;ไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัDว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที; สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียื;นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที;เกดิขึLนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื;นวีซ่า / 
ค่ามัดจําตัDวเครื;องบนิ หรอืค่าตัDวเครื;องบนิ (กรณีออกตัDวเครื;องบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที;กรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 
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5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัDวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการไม่คนืค่าทัวร์

ทั Lงหมด 
6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื;องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที; ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิrในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Lงหมด 
 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนื;องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี;ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื;องปรับอากาศเนื;องจากอยู่ในแถบที;มอีณุหภูมติํ;า 
3. กรณีที;มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึLนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิrในการปรับเปลี;ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื;อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที;มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที;เป็นหอ้งเดี;ยวอาจเป็นหอ้งที;มขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํLา ซึ;งขึLนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัLนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 


