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ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ําแซนน์ – ช๊อปป้ิง – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑ์ลูฟร์  
จ ัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ดีจอง – เมืองมูร์เรน(Unseen) – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์  

น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ปี – ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ 
กอลมาร์ – ไฟบูร์ก – ชมทะเลสาปทิทิเซ่ – บาเดน บาเดน – เมืองไฮเดนเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต 

กาํหนดการเดนิทาง 
ออกเดินทางวันที่   

10-18  เมษายน // 25 เม.ย.-03พ.ค. 2561 
( กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซ่ีา)  
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วันที0่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

วันที่02       ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ําแซนน์ – ช้อปป้ิง 
00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930  
07.05น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตชิาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้วนําคณะออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส”  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่นํ้ าแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-
เด อ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ิน
ฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน
ก รุ ง ป า รี ส เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ํ้าสมยัแห่งหน่ึง
ของโลก และดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่าง
การเดินทางชมวิวทิวทัศน์อนัสวยงามของหมู่บ้านทางชนบทของฝร่ังเศส นาํคณะเข้าชมความสวยงาม
ภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สําคัญๆของพระราชวัง  
จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั  เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท   และสวน
ดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม  ผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์  ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจา้หลุย  
ส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส  พระราชวงัใน
อดีตแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณถึง 37,000 
ไร่  แต่ปัจจุบนันั้นพ้ืนท่ี  บางส่วนถูก
นําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึงเหลือ
พ้ืนท่ีเพียง 5,500 ไร่ แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชวังแวร์ซายส์ ก็ย ังคงความ
งดงามและยิง่ใหญ่อลงัการเสมอมา  นาํ
ท่านชมห้องหับต่างๆ ท่ีตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิ
เช่น ห้องเฮอควิลสี, ห้องวนีัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้อง
ของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก  ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้
เป็นพระราชวงัท่ีงดงามลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมหอ้งประวติัศาสตร์เมื่อคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี 

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%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
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(ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝร่ังเศส 
เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนาํท่าน “ล่องเรือชมแม่นํา้แซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนน์ 
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้
ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงาม
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอ
เฟล , พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ 
โอเตล็ เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,
โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์  
ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวงับูร์
บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 
ฯลฯ นําคณะช้อปป้ิงสินค้าปลอด
ภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้
อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ นํา้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองสําอาง จากนั้นสินค้าแบ
รนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Mercure Hotel Ladefeuse หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที0่3     ปารีส – หอไอเฟล -  พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ดีจอง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่าน ผา่นชม“ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่นํ้ าแซนน์สร้างใ  นคริสต์ศตวรรษท่ี12เดิมเป็น
ท่ีตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวงั
ท่ีประทับของกษัตริยฝ์ร่ังเศสหลาย
พระองค ์ดา้นหนา้มีสัญลกัษณ์เป็นปิ
รามิดแก้วภายในเป็นท่ีสะสมงาน
ศิลปะตั้งแต่พระเจา้ฟรังซัวร์ท่ี2 ชม
ล า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  “ จั ตุ รั ส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ี
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารี
องัตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิต
โดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกว่า 2 
กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ใหท่้าน 
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ไดถ่้ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม 
“ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805   

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็น

อีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส 
อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กันดี ชม
อาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์
และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซ่ึงมีจุดเด่น
คือ การมุงหลงัคาด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด 
จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมือง
ท่ีมีความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชมเมอืง 

พกัที่ :     Novotel Hotel Dijon Sud หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที0่4      ดีจอง - เมืองมูร์เรน(Unseen) - อิน เทอร์ลาเค่น – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นาํคณะท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “ เมอืงอนิเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อ มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็น
เขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, 
สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯ
แบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั    

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนาํเดินทางสู่สถานีเลาเทอบรุน
เนน โดยสารกระเช้า สู่ เมืองมู ร์ เรน 
“Murren” “มูร์เรนหมู่บ้านบนหน้าผา” 
ประทับใจกับ ทิวทัศน์ ท่ีสวยงามน่า
หลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิส 
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แท้ๆ  สูงจากระดบันํ้ าทะเล 1,650 เมตร เป็นหมู่บา้นท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์ บรุนเนน กบัยอดเขาชิลธอร์น 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน เดินเล่นตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอินเทอลาเค่น ให้ท่านได้
อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น
ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก แบบสบายๆ / จากนั้นนาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

อิสระกับอาหารมือ้คํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  
วันที0่5      อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
                  ถํา้น้ําแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํคณะท่านออกเดินทางข้ึนมุ่งหน้าสู่ “หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิว
ทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ท่ี
มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้
เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อม
นําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“นั่ ง รถ ไฟ ช มวิว ” ท่ อง เที่ ย ว
ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสายภู เขาท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะนํา
ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้นาํคณะลงรถไฟ ณ 
“ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มี
ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นํา
คณะท่านเข้าชมถํา้นํา้แข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะ ธารนํา้แข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
นํา้แข็งแกะสลกัรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมววิทิวทัศน์และสัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาด
การส่งโปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณย์ีที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปที่ดีที่สุดบนยอดเขา) 

บ่าย นาํคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพือ่เดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากนั้น 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีกลางป่าดาํ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นับหมื่น

ไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา และทิวป่าสนท่ียนืตน้ปกคลุมไปทัว่ 

ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้กาํเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียงใหท่้านได ้

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที0่6       ทิทิเซ่ – กอลมาร์ – ไฟบูร์ก – ชมทะเลสาปทิทิเซ่  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมอืงกอลมาร์” (Colmar) เมืองท่องเท่ียวย ุ คกลางท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวง
ของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ใน
แควน้อาลซสั (Alsace) ประเทศฝร่ังเศส 
ตั ว เ มื อ ง นั้ น ตั้ ง อ ยู่ ท า ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เมือง
กอลมาร์ ยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งไวน์แห่ง
อาลซัส" นอกจากน้ีย ัง เป็นเมืองท่ี มี
ช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหย้งัคงเป็น
เมืองท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมและ
บรรยากาศของเมืองโบราณ ให้ท่านไดม้ีเวลาเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปดว้ยเรือนไมโ้บราณ 
ร้านคา้โบราณ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และร้านคา้และท่ีอยูอ่าศยั ท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุค
กลาง เดินทางสู่ “เมอืงไฟบูร์กอมิไบรส์เกา”  

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชมเมอืง 
 บ่าย นาํท่านเดินชมเมืองไฟบูร์ก เมืองสวยอีกหน่ึงเมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีแม่นํ้ าไดรซัม 

DREISAM และมีแม่นํ้ า ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายเล็กๆ 

ไหลผ่านในเมือง เมืองน้ีจัดได้ว่า เป็นเ มือง

สวยงามเมืองหน่ึงในประเทศเยอรมนัได้เวลา

สมควรนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทิทิเซ่มีเวลา 

สมัผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ชม  ธรรมชาติท่ี

สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ท่ีเป็น

แหล่งพกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของเยอรมนี  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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จากนั้นชมนาฬิกากุ๊กกู สินคา้พ้ืนเมือง หรือเพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกู และงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าดาํ 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที0่7       ทิทิเซ่ – บาเดน บาเดน – เมืองไฮเดนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต              
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

ออกเดินทางสู่ “เมอืงบาเดน” เมืองเลก็ซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก บริเวณอนัมีภูมิทศัน์ท่ีเต็มไป
ดว้ยเสน่ห์ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ป่าดาํ ทะเลสาบ
โบเดนเซ พร้อมทั้งแนวภูเขาท่ีสูงเด่น “ไคเซ
อร์ชตูล” และเมืองแห่งนํ้ าแร่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยโุรป เดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า ซ่ึงในอดีตเป็น
ท่ีพกัผ ่ อนอาบนํ้ าแร่แกโ้รคไขขอ้ ของเจา้นาย
ชั้นสูง พ่อคา้ และราชวงค์ต่างๆ ในยุโรป และ
ในการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ีสองของ 
รัชกาลท่ี 5  พระองค์ไดป้ระทบัท่ีเมือง บาเดน 
บาเดน เป็นเวลากว่าสามสปัดาห์ เพื่อรักษาพระวรกาย และท่องเท่ียวชมธรรมชาติ รอบๆ ป่าแห่งบาเดน บา
เดน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงไฮเดนเบิร์ก”  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ชมยา่นเมืองเก่า ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัปราสาทไฮเดลเบิร์ก ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเชิงเขาเหนือแม่นํ้ าเน็กคาร์ ซ่ึง
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมือง
ไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ย
หินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี 
นอกจากไฮเดลแบร์กจะเป็นเมือง
ประวติัศาสตร์สาํหรับเยอรมนีแลว้ ยงั
เป็นเมืองประวัติศาสตร์สําหรับคน
ไทย คือเป็นในหลวง รัชกาลท่ี 8 ทรง
พระราชสมภพ ณ เมืองน้ีน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่“เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” เป็น
เมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษ 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันท่ี08       แฟรงค์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านชม “เมอืงแฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริย ์
แ ล ะ จั ก ร พ ร ร ดิ ห ล า ย
พระองค์เคยใช้ประกอบ
พิ ธีร าช า ภิ เษ ก  ผ่า น ช ม
สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต 
ซ่ึ ง ถื อ ไ ด้ว่ า เ ป็ น ส ถ า นี
รถไฟต้นแบบของสถานี
รถไฟหัวลาํ  โพงคร้ังเมื่อ
คราวเสด็จประพาสยุโรป
ของรัชกาลที 5  ชมจตุัรัส
โรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรัสโรเมอร์ มีเวลาใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั   

เที่ยง อิสระกับอาหารมือ้กลางวันเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ตามเวลานดัหมาย ออกเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาในการทาํภาษีก่อนข้ึนเคร่ืองเดินทางกลบั 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 

วันท่ี09      กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า

ทวัร์ผู้นําทวัร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
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อัตราค่าบริการ  
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

เมษายน – พฤษภาคม 2561 75,900 75,900 75,900 20,000 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทั 

อตัราค่าบริก 
รายการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปารีส//แฟรงคเ์ฟิร์ท-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ทาํ
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
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และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพือ่สแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายใุช้งานไม่ตํา่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
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 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


