
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14324 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

*** ช่วงวนัหยุดวนัพ่อ 4-10 ธ.ค. 62 พเีรียดเดยีวเท่าน้ัน *** 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินเส้นทาง กรุงเทพฯ-(โดฮา)-ซูริค / ชาร์ลเดอโกล-(โดฮา)-กรุงเทพฯ รวมน า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม  
 พกัโรงแรมระดับ 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกั สวสิ 1 คืน / ฝร่ังเศส 3 คืน ) 

สายการบินกาต้าร์ (QR) 

เทีย่วบินขาไป 
04 DEC QR 981 BKK-DOH 20.20-23.59 

05 DEC QR 93 DOH-ZRH 02.00-06.30 

เทีย่วบินขากลบั 
09 DEC QR 40 CDG-DOH 15.05-23.30 

10 DEC QR 834 DOH-BKK 01.45-12.30 



เที่ยวครบทุกไฮไลท์!! 
 สวติเซอร์แลนด์ : น า้ตกไรน์ เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลกั สะพานไม้ชาเปล กรินเดลวาลด์เฟียสต์ ตามรอยละคร “ลขิิตรัก” 
 ฝร่ังเศส : ดิจอง กรุงปารีส พระราชวงัแวร์ซายส์ จตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล ประตูชัย ย่านมงมาร์ต 
 ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันที ่ย่านสะพานไม้ชาเปล ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์และถนนชองป์เอลเิซ่ 
 พเิศษ!! ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝ่ังแม่น า้แซนต์ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาทและค่าทปิ2,000บาท) 

 
 
17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู8 เคาน์เตอร์ Qสายการบิน

กาต้าร์(QR)โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับ  

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพฯ– นครซูริค (สวสิ)–น า้ตกไรน์-ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลกั –
สะพานไม้ชาเปล - ช้อปป้ิง –อนิเทอลาเก้น 

  - 
CITY OBERLAND SWISS QUALITY 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 อนิเทอลาเก้น – กรินเดลวาลด์เฟียสต์–ดจิอง (ฝร่ังเศส)    MERCURE DIJON CENTRE 
CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 

4 
ดจิอง – กรุงปารีส -จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล–ประตูชัยนาโป
เลยีน – ล่องเรือแม่น า้แซนน์ 

   
HOTEL MERCURE PARIS VELIZYหรือ

เทียบเท่า 

5 
กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์–พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ -ห้างแกลเลอร่ี
ลาฟาแยตต์ 

  - 
HOTEL MERCURE PARIS VELIZY 

หรือเทียบเท่า 

6 กรุงปารีส –ย่านมงมาร์ต - สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ  -   

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  

เดือนธันวาคม 4-10 ธ.ค. 62***หยุดช่วงวนัพ่อ *** 49,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  8,500.- 

วนัพุธที ่4 ธ.ค. 62 (1)สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเทีย่วบินทีQ่R 981  
23.59 น. เดินทางถึงประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
 

 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงซูริค ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ โดยเทีย่วบินที ่QR 93 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริคผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระและผา่นศุลกากรเป็นทีเรียบร้อยแลว้  

 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกไรน์(Rheinfall)เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากแม่น ้ าไรน์ เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปอยูร่ะหวา่ง
เมืองเล็กๆช่ือ Neuhausen am Rheinfallกบั เมือง Laufen-Uhwiesenใกล ้ๆ เมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ียิ่งใหญ่และสวยท่ีสุดของสวิสสมควรแก่เวลาน าทานเดินทางสู่ตวัเมืองนครซูริค
จากนั้นน าท่านเดินทาง เมืองลูเซิร์น (Lucerne)(ประมาณ 1 ชม.)เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดับหน่ึงของ
สวติเซอร์แลนดท่ี์ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาชมทศันียภาพความสวยงามของเมืองธรรมชาติ 

เท่ียง รับประทานบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 
 

วนัพฤหัสฯที ่5 ธ.ค. 62 (2)กรุงเทพ –ซูริค (สวสิฯ) –น า้ตกไรน์ - ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลกั –สะพานไม้ชาเปล - ช้อปป้ิง – อนิเทอลาเก้น 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก(Lion Monument)สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์และ

เสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวสิจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ท่ี16 แห่ง
ฝร่ังเศสแวะถ่ายภาพกบัสะพานไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์นสะพานคาเปล(Chapel Bridge) สะพานไมเ้ก่าแก่
ของเมืองท่ีมี อายกุวา่ 600 ปี ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็น
อยา่งดีสมควรแก่เวลาชอ้ปป้ิงยา่นChapel Bridgeอิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ 
มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอ
เรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี/ เดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น(ประมาณ 1 ชม.)เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึงของสวิส
แลนด์ท่ีได้ช่ือว่ามีบรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง เน่ืองจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง
ทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบธนัและทะเลสาบเบรียนส์แวดลอ้มไปดว้ยน ้ าจากทะเลสาบ น ้ าตกท่ีเกิดจากหิมะ
ละลายไหลลงมาจากขุนเขาอิสระให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลาง
เมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีท่ีงดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม CITY OBERLAND SWISS QUALITY HOTELระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ กรินเดอวาลด์เฟียสต์ (Grindelwald First) จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางท่ีเรียกวา่เป็นหน่ึงในเส้นทาง
ท่ีสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านข้ึนกระเช้ากอนโดล่า ข้ึนสู่ดา้นบน ท่ีความสูงระดบั 2,168 เมตร พระเอก
แห่งเขาดา้นกิจกรรมท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้ โดยใช้เวลาโดยสารกระเช้าเพียง 25 นาที สู่ยอดเขา น าท่านเดินเลียบ
หนา้ผาเฟียสต ์(First Cliff Walk by Tissot) ท่ีเลาะริมหนา้ผาสูงชมทศันียภาพตะการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่
บริเวณจุดชมววิพาโนราม่าโดยทิสโซต ์(Tissot) จุดชมววิท่ีใหท้่านไดพ้บสุดยอดทศันียภาพพาโนราม่า บนระเบียง
ชมววิท่ียืน่ออกไปสัมผสัธรรมชาติความยาวถึง 45 เมตร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon)อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลิต

มสัตาร์ดช่ือดงั อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์ โบสถ ์
และวหิารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือการมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

วนัศุกร์ที ่6 ธ.ค. 62 (3)  อนิเทอลาเก้น– กรินเดลวาลด์เฟียสต์–เมืองดิจอง 
 



น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAUระดับ4ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
  
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris)(ประมาณ 4.30 ช.ม) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์
อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจากนั้น    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กบั หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก/ น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ 
ประตูชัยนาโปเลยีน(ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนนทุกสาย
มุ่งสู่ประตู”ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ลเดอโกล หรือ เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว"/ น าท่านล่องเรือแม่น ้า
แซนน์เพื่อชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนต ์โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะ
แบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTELMERCURE PARIS VELIZYระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
  
 
 

น าท่านเข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายส์(VERSAILLES PALACE) พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ซ่ึงอยูห่่าง
จากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง 
ๆ อาทิ หอ้งอพอลโล, หอ้งฮอลลอ์อฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสี
แบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

วนัเสาร์ที ่7 ธ.ค. 62 (4)ดิจอง  – กรุงปารีส -จัตุรัสทรอคาเดโร– หอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลยีน–ล่องเรือแม่น า้แซนน์ 
 
 
 

วนัอาทติย์ที ่8 ธ.ค. 62 (5)          กรุงปารีส –พระราชวงัแวร์ซายส์–พพิธิภัณฑ์ฑ์ลูฟร์–ช้อปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
 
 
 



โลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝร่ังเศส ท่ีหลายประเทศนิยมในการน ารูปแบบการจดัสวนแพร่หลายไปทัว่โลก อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากการไดม้าเยอืน ณ สถานท่ีแห่งน้ี (หมายเหตุ : พระราชวงัแวร์ซายส์ปิดทุกวนัจันทร์) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินเล่น ชมบริเวณรอบนอกของพพิธิภัณฑ์ลุฟวร์(LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวงัลูฟวร์ ท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ฟิลิปป์ ออกุสต ์ในปี ค.ศ 1204 และมีการต่อเติมปรับปรุงเร่ือยมา
ในหลายยุค หลายสมยั  รวมทั้ง ปิรามิดแกว้ขนาดยกัษ์ ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนั-ไชนีส ท่ีช่ือ  Ming 
Pei เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้พิพิธภณัฑ ์ครอบคลุมเน้ือท่ีบนลานจกัรพรรดินโปเลียน /อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ท่ี 
ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์(GALERIES LAFAYETTE)หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบ
เต็ม ๆ พบสินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ รวมถึงน ้ า
หมอแบรนช่ือดงัท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมHOTELMERCURE PARIS VELIZYระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต (MONMARTRE)เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในปารีสน าท่านนัง่รถรางข้ึน ชมด้านนอก 

วิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR)เป็นโบสถ์แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ท่ีสวยท่ีสุดในกรุงปารีส ณ 
บริเวณน้ีคุณจะไดช้มกรุงปารีสท่ีแสนจะน่าประทบัใจ พร้อมร่ืนเริงไปกบันักดนตรีพเนจรท่ีมาขบักล่อมดนตรี
ใหก้บัผูม้าเยอืน บริเวณมงมาร์ตมีบาร์ คาเฟ่ ร้านคา้น่ารัก เบียดเสียดกนัมากมาย รวมถึงสินคา้ท่ีระลึกให้ท่านเลือก
ชม เลือกซ้ือ ไดต้ามอธัยาศยั 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบัอิสระ
อาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

15.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยเทีย่วบินที ่QR 40 
23.30 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 

 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR 834 
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 
 
 
 
 
 
 

วนัจันทร์ที ่9 ธ.ค. 62 (6)           กรุงปารีส –ย่านมงมาร์ต– วหิารพระหฤทยั –สนามบินชาร์ลเดอโกล- กรุงเทพฯ 
 
 
 

วนัองัคารที ่10 ธ.ค. 62 (7)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 



 

 

** หมายเหตุ  ราคาเด็กต ่ากว่า2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
**คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป** 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียวSingle ,หอ้งคู่Twin/Double
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี
ท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเตมิ 
 ** ตัว๋กรุ๊ปเม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 
** ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ท่านประสงค์ที่จะเดนิทาง อตัราค่าบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไม่ต า่กว่า 25 ท่าน) 
**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของหัวหน้าทัวร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ 
ลูกค้าเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่4-10 ธันวาคม2562  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 48,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 



 
 



 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัพร้อมคณะ สายการบินกาตา้ร์(QR)ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเก้น 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 



ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 



ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดนิทางทุกท่านต้องเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มือกบัสถานทูตทุกกรณ)ี 

1. พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
2. รูปถ่ายสี พื้นหลงัสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 
ขนาด 1.5x2 นิว้หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจ านวน 2 รูป 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
5. ส าเนาสูตบิัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึงตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงใน
การอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบคุคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและความสมัพนัธ์ของบุคคลนั้นกบั
ครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตรารับรองราชการ
อยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/
เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ 
7. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
8. หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสงักดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุ 
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่
ละสถานทูต) 
o เจ้าของกจิการส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ด
ทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 
o นักเรียน / นักศึกษาหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่านั้น 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้
9. รายการเดนิบัญชีออมทรัพย์ (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั 
(ยอดเงนิ 100,000 บาทต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน)**สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและฝากประจ าทุกกรณ*ี* 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พอ่แม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม เช่น สูติบตัร
บุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
***หมายเหต:ุ ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 
 
 

  



ข้อมูลจองควิวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ-นามสกลุ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................. 
นามสกลุ ก่อนแต่งงาน ............................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 
 


