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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีีสุ่ดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว 
 
 
 
แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าด า – ล่องทะเลสาบทิทิเซ่* – ไฟร์บรูก - ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ 
ลกิเทนสไตน์ – กรุงวาดูซ – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิง – แองเกลเบิร์ก 

 ภูเขาหิมะทิตลสิ  - SkyWalk – ถ า้น า้แขง็1,000 ปี – ลานหิมะ - ภตัตาคารวพานอราม่า – ดจีอง 
มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือ -  ปารีส 

City Tour -  Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                  

ก าหนดการเดนิทาง 
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ออกเดนิทางวนัที ่

25-31 พ.ค. // 01-07 มิ.ย. 2560 
 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
19.30 น. ออกเดินทางสู่แฟรงเฟิร์ต โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 833 
22.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       โดฮา – แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าด า – ชมทะเลสาบทิทิเซ่ – ทิทิเซ่ 
02.10 น. ออกเดินทางสู่แฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 069 
06.55 น. เดินทางถึงแฟรงเฟิร์ต หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองกอลมาร์” 

(Colmar) เมืองท่องเท่ียวยคุกลำงท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแควน้
อำลซัส (Alsace) ประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองนั้นตั้ งอยู่
ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เมืองกอลมำร์ ยงั
เป็นเมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น "เมืองหลวง
แห่งไวน์แห่งอาลซัส" นอกจำกน้ีย ังเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในก  ำรอนุรักษ์เมืองให้ยงัคงเป็นเมืองท่ีมี
ลักษณะสถำปัตยกรรมและบรรยำกำศของเมือง
โบรำณ ให้ท่ำนไดมี้เวลำเดินเล่นชมตวัเมืองเก่ำท่ีเรียง
รำยไปด้วยเรือนไม้โบรำณ ร้ำนค้ำโบรำณ โบสถ์ 
พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศำสนสถำน และร้ำนค้ำและท่ีอยู่
อำศยั ท่ีคงสภำพเหมือนเมืองในยคุกลำง...    

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่ำย น ำท่ำนชม “เมืองทิทิเช่” ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกลำงป่ำด ำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่ำสนยืนตน้นบั
หม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสำบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขำ และทิวป่ำสนท่ียืนตน้ปกคลุม
ไปทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้ก ำเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียง...น ำทำ่นลอ่งเรอืชมทะเลสำบททิเิซ่ 
“LAKE TITISEE” (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเน่ืองมาจากสภาพลม ฟ้า 
อากาศ ไม่เอื้ออ านวย หรือเป็นช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆและช่วงทีเ่รือปิดให้บริการในฤดูหนาว( 07.11.2016 to 13.04.2017 )...

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแถมล่องเรือ รายการนี้เป็นรายการแถมซ่ึงท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้)  สัมผสักบั
ธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ชม  ธรรมชำติท่ีสวยงำมริมทะเลสำบและหมู่บำ้นทิทิเซ่ท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตำก
อำกำศช่ือดงัของเยอรมนีจำกนั้นน ำท่ำนชมนำฬิกำกุ๊กกู สินคำ้พื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกบักำรเดินเลือกซ้ือ 
นำฬิกำกุ๊กกู และงำนไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชำวป่ำ
ด ำ 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัท่ี : GUSTHOF HOTELหรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่3      ทิทิเซ่ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – ลกิเทนสไตน์ - กรุงวาดูซ – ลูเซิร์น 
                อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen  เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำ
ไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำ
แห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำย  ของหิมะจำกเทือกเขำ
แอลป์ ไหลผ่ำนหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่น
เกิดเป็น “น ้าตกไ  รน์ทีส่วยงามที่สุดในยโุรปกลาง” 
ชมควำมตระกำรตำของสำยน ้ ำตก  พ ร้อม
บนัทึกภำพอันน่ำประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก น ำ
ท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองวาดุส” เมืองหลวงของ
ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมนั: Liechtenstein) 
หรือช่ืออยำ่งเป็นทำงกำรรำชรัฐลิกเตนสไตน์เป็น
ประเทศเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขำแอล์ปท่ี
ไม่มีทำงออกสู่ทะเลและตั้งอยูใ่นทวปียุโรปกลำง
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มีพรมแดนดำ้นตะวนัออกติดกบัประเท ศออสเตรียและดำ้นตะวนัตกติดกบัสวิตเซอร์แลนด์ถึงแมป้ระเทศน้ี
จะมีขนำดเล็กและเต็มไปดว้ยภูเขำสูงแต่ก็มีสถำนท่ีท่องเท่ียวมำกมำยเป็นเสมือนท่ีรวมสถำนท่ีท่องเท่ียวใน
ยุโรปทั้งหมดนอกจำกน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬำฤดูหนำวและยงัมีช่ือเสียงในฐำนะเป็น
ประเทศท่ีเก็บภำษีต ่ำมำกประเทศหน่ึงดว้ย 

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
บ่ำย น ำท่ำนเ ดินทำง เข้ำ สู่  “เมืองลู เ ซิ ร์น” Luzern ซ่ึ ง เ ป็นอดีตหัวเ มืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด์  

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ 
“หลั งคาแห่งทวีปยุ โรป” (The roof of Europe) 
เพรำะนอกจำกจะมีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอย่ำง
เทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบั
ป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตำมเนินเขำและไหล่เขำ สลบั
แซมด้วยดงดอกไม้ป่ำและทุ่งหญ้ำอนัเขียวชอุ่ม 
ส ำห รับ เ ล้ี ย งสั ตว์  และ เ ป็น เ มือง ท่ีได้ ช่ื อว่ ำ
นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น”อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่
บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”  ให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวสิฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวเีนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยีห่อ้ต่ำงๆ
ท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็ม
บำสซ่ี ฯลฯ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเวคกสิ” 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี : Albana Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4      เวคกสิ – ภูเขาหิมะทิตลสิ  - SkyWalk – ถ า้น า้แขง็1,000 ปี – ลานหิมะ  
                ภตัตาคารวพานอราม่า – ดจีอง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PRO WQR20 GER SWIT FRAN7D JUN17-QR-W55 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองท่ี
ถือไดว้ำ่ตั้งอยูใ่จกลำงยุโรปและประเทศสวติเซอร์แลนด ์น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้ำหมุน
ไฟฟ้ำ Rotair Titlis ท่ีหมุนได้ 360 องศำ ระหว่ำงชมวิว
ทิวทศัน์ของ เทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมีควำมสวยงำม 
ยอดเขำทิตลิสนั้นมีควำมสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วย
หิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขำท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมำเล่นสกี
และท ำกิจกรรมบนลำนหิมะเป็นจ ำนวนมำก และบนยอด
เขำท่ำนจะได้สัมผสักบั ถ ้ ำน ้ ำแข็ง (Glacier Grotto) ท่ีมีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกท่ีสุดถึง 15 
เมตร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมววิ) 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ ลำนสกี ให้ท่ำนได้อิสระ

จนถึงเวลำสมควรน ำท่ำนลงจำกยอดเขำ น ำท่ำน

เดินทำงเข้ำสู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ี

สวยงำมของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่ง

แควน้เบอร์กนัดี ชมอำคำรบ้ำนเรือนสมยัเรอเนส

ซองส์, โบสถ์และวิหำรเก่ำแก่ในสมยัยุคกลำง ซ่ึงมี

จุดเด่นคือ กำรมุงหลังคำด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด 

จดัเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยงัเป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคญัในดำ้นกำรคมนำคม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี : CAMPAPANILE HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที5่       ดจีอง – มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ                                                   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
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น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ำแซนน์ บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลำงแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้งถ่ินฐำนมำกวำ่ 2,000 ปี ปัจจุบนั
กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ ำสมยัแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพล
ของกำรเมือง กำรศึกษำ บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคญั
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่ำงกำรเดินทำงชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงำมของหมู่บ้ำนทำงชนบทของ
ฝร่ังเศส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) 

เป็นเนินเขำสูง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรีสและเป็น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” 

(Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหำรพระหฤทยั  ท่ี

สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีอุทิศแด่ชำวฝร่ังเศส 

ท่ีเสียชีวติจำกสงครำมกบัป รัสเซีย ออกแบบตำมแบบ

ศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี

ขำวสวยเด่นเป็นสง่ำบนเนิน เขำมองมำร์ต น ำท่ำนชม

ควำมงำมของวิว สวยของปำรีส จนอำจกล่ำวว่ำ เนิน

เขำมองมำร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศำสตร์ และ เนิน

แห่งควำมฝัน ของบรรดำศิลปินทั้งหลำย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงำน

ศิลปะไดมี้ กำรสร้ำงสรรคจ์ำกท่ีน่ีเป็นจ ำนวนมำก อิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรี

เซียง ในย่ำนมองมำร์ตตลอดสองขำ้งทำงจะเต็มไปดว้ยร้ำนกำแฟสไตล์ปำรีเซียง อิสระให้ท่ำนได้เดินชม

บรรยำกำศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่ำงๆ น ำท่ำน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมสถำนท่ีส ำคัญ

คู่บำ้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรท่ีเก่ำแก่สร้ำงดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร

ค่ำแก่กำรอนุรักษแ์ละสร้ำงภำพใหป้ำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พพิธิภัณฑ์ออร์เซย์ , 

แซงวาลีด้ , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์ที ่3 ฯลฯ 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :  IBIS AIRPORT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6       ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ               
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

  น ำท่ำน ผำ่นชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวำของแม่น ้ ำแซนน์สร้ำงในคริสตศ์ตวรรษท่ี12เดิมเป็น

ท่ีตั้งป้อมปรำกำรและเป็นพระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลำย

พระองค์ ด้ำนหน้ำมีสัญลกัษณ์เป็นปิรำมิดแกว้ภำยในเป็นท่ีสะสมงำน

ศิลปะตั้ งแต่พระเจ้ำฟรังซัวร์ท่ี  2 ชมลำนประวัติศำสตร์ “ จัตุ รัส

คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรี

องัตวัเนต  ถูกตดัสินประหำรชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชม

ถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ควำมยำวกว่ำ 2 

กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขำ้งทำงและถือวำ่เป็นถนน

ท่ี ติดอันดับสวย ท่ี สุดในโลก  ชม “ ประ ตู ชัย”  Arc de Triomphe  

สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1805 

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที ่Duty Free อสิระกบัการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือ

ดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม กระเป๋า เคร่ืองส าอาง  จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่

ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

...... ไดเ้วลำนดัหมำย เดินทำงเขำ้สู่สนำมบิน ชำร์ เดอ โกลล ์

21.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 038 

วนัที่7       กรุงเทพฯ 
05.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PRO WQR20 GER SWIT FRAN7D JUN17-QR-W55 

08.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 
18.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

กมุภาพนัธ์-มิถุนายน 2560 

🚖เดนิทาง 01-07 มิ.ย.2560 

49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปำรีส-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 
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 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  40 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
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3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

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

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


