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แฟรงเฟิ ร์ ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่ าดา – ล่ องเรื อทะเลสาบทิทิเซ่ – ซาฟเฮาส์ เซ่ น – นา้ ตกไรน์
ซุก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ คาเปล – ช้ อปปิ้ ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส – ย่ านมองมาร์ ต
มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่ องเรื อ – ปารีส - City Tour – Duty Free – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20
ออกเดินทางวันที่
24 ก.พ.-01 มี.ค.//02-08 มี.ค.//09-15 มี.ค.//16-22 มี.ค.//23-29 มี.ค.63

( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.00 น.
20.25 น.
23.35 น.

สมาชิ กทุ กท่ า นพร้ อมกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR835
เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที2่

โดฮา – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – กอลมาร์ – ทิทเิ ช่ – ป่ าดา – ล่ องเรื อทะเลสาบทิทเิ ซ่

01.30 น.
07.05 น.

ออกเดินทางสู่ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR069
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศ เยอรมนี หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุ ลกากร
แล้ ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองกอลมาร์ ” (Colmar) เมืองท่องเที่ยวยุคกลำงที่มีชื่อเสี ยงและยังเป็ นเมือง
หลวงของจัง หวัด โอ-แร็ ง (Haut-Rhin)
ในแคว้น อำลซัส (Alsace) ประเทศ
ฝ รั่ ง เ ศ ส ตั ว เ มื อ ง นั้ น ตั้ ง อ ยู่ ท ำ ง
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของฝรั่ งเศส เมือง
กอลมำร์ ยังเป็ นเมืองที่ ได้รับกำรขนำน
นำมว่ำเป็ น "เมืองหลวงแห่ งไวน์ แห่ งอาล
ซั ส" นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเมื องที่ มีชื่อเสี ยง
ในก ำรอนุรักษ์เมืองให้ยงั คงเป็ นเมืองที่มี
ลัก ษณะสถำปั ต ยกรรมและบรรยำกำศ
ของเมืองโบรำณ ให้ท่ำนได้มีเวลำเดินเล่นชมตัวเมืองเก่ำที่เรี ยงรำยไปด้วยเรื อนไม้โบรำณ ร้ำนค้ำโบรำณ
โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริ สต์ศำสนสถำน และร้ำนค้ำและที่อยูอ่ ำศัย ที่คงสภำพเหมือนเมืองในยุคกลำง...
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม “เมืองทิทิเช่ ” ตั้งอยูใ่ นพื้นที่กลำงป่ ำดำ หรื อ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่ ำสนยืนต้นนับ
หมื่นไร่ ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสำบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขำ และทิวป่ ำสนที่ยนื ต้นปกคลุม
ไปทั่ ว ทิ ทิ เ ช่ ยั ง เป็ นต้ น ก ำเนิ ดของ
"นาฬิ กากุ๊ ก กู " ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง...น าท่ า น
ล่ องเรื อชมทะเลสาบทิ ทิ เ ซ่ “LAKE
TITISEE” (รายการแถมพิเศษนี้อาจมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องงดการล่ องเรื ออัน
เนื่ อ งมาจากสภาพลม ฟ้ า อากาศ ไม่
เอื้ออานวย หรื อเป็ นช่ วงเทศกาลสาคัญ
ต่ างๆ...ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20

คา่

แถมล่ องเรื อ) สัมผัสกับธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ชม ธรรมชำติที่สวยงำมริ มทะเลสำบและหมู่บำ้ นทิทิเซ่ที่
เป็ นแหล่ ง พัก ผ่อ นตำกอำกำศชื่ อ ดัง ของเยอรมนี จ ำกนั้น น ำท่ ำ นชมนำฬิ ก ำกุ๊ ก กู สิ น ค้ำ พื้ น เมื อ ง หรื อ
เพลิดเพลินกับกำรเดินเลือกซื้ อ นำฬิกำกุ๊กกู และงำนไม้แกะสลัก ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่
เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของชำวป่ ำดำ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารจำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ :
วันที3่

BEST WESTERN HOFGUT HOTEL หรื อระดับใกล้ เคียง
ทิทเิ ช่ – ซาฟเฮาส์ เซ่ น – นา้ ตกไรน์ – ลิกเทนสไตน์ – ซุก – ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ คาเปล – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น” Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำ
ไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ ำแห่ งนี้เกิดขึ้นจำกกำรละลำย ของหิ มะจำกเทือกเขำแอลป์
ไหลผ่ำนหน้ำผำสู งชันที่เมืองซำฟ
เฮำส์เซ่ นเกิ ดเป็ น “น้าตกไรน์ ที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชม
ควำมตระกำรตำของสำยน้ ำตก
พร้อมบันทึกภำพอันน่ำประทับใจ
ไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่ านออก
เดินทางสู่ เมื องซุ ก (Zug) เมือง
แสนสวยริ มทะเลสำบซุก เมืองซุก
เป็ นทั้ง เมื อ งหลวงและแคว้น ใน
เวลำเดี ย วกัน เป็ นแคว้น ที่ ร่ ำ รวย
มำก เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ข้ำ มชำติ ม ำ
เปิ ดอ๊อฟฟิ ต ในแคว้นนี้ มำกที่ สุด
ทำให้อตั รำกำรเก็บภำษีของแคว้น
นี้ ต่ ำ ที่ สุ ด ในประเทศสวิ ส (อัต รำ
กำรครอบครองรถหรู มำกที่สุดใน
สวิส)นำท่ำนเดินเที่ยวชมเขตเมือง
เก่ ำซุ ก ที่ มีอำยุก ว่ำ 500 ปี ชมหอ
นำฬิ ก ำที่ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ป ระจ ำ
เมือง มีควำมสู งถึง 52 เมตร ท่ำน
สำมำรถพิสูจน์ควำมแข็งแรงเดิ นขึ้นบันไดสู่ ยอดบนหอนำฬิกำได้ ท่ำนจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมของ
ทะเลสำบซุ ก และเขตเมืองเก่ำได้อย่ำงชัดเจน นำท่ำนชมโบสถ์ เก่ำประจำเมืองที่สวยงำมในสไตล์โกธิ ค
อำยุกว่ำ 600 ปี ชำวเมืองซุกทุกคนมีควำมเคำรพและเชื่อถือในควำมศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์น้ ีเป็ นอย่ำงมำกต่ำง
มำขอพรเพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคล
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เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ “เมื องลูเซิ ร์น” Luzern ซึ่ งเป็ นอดี ตหัวเมื องโบรำณของสวิสเซอร์ แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “หลังคาแห่ งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะ
นอกจำกจะมี เ ทื อ กเขำสู ง เสี ย ดฟ้ ำ
อย่ ำ งเทื อ กเขำแอลป์ แล้ ว ก็ ย ัง มี
ภูเขำใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ ำไม้ที่แทรก
ตัวอยู่ตำมเนิ นเขำและไหล่เขำ สลับ
แซมด้วยดงดอกไม้ป่ำและทุ่ งหญ้ำ
อันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์ และ
เป็ นเมื อ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ ำ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
บันทึกภำพไว้มำกที่สุด นำท่ำนออก
เดิ นทำงสู่ “เมื องลูเซิ ร์น”อิสระตาม
อัธ ยาศั ย กับ การเที่ ย วชมบรรยากาศของเมื อ ง น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ บริ เ วณจั ตุ รั ส ใจกลางเมื อ ง “ชวา
เน่ นท์ พลัทซ์ ” ให้ท่ำนช้อปปิ้ งสิ นค้ำขึ้นชื่ อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ นำนำชนิ ด อำทิ มีดพับสวิสฯ ,
ช็ อ คโกแล็ ต ,ของซู วี เ นี ย ร์ ต่ ำ งๆ และที่ ท่ ำ นไม่ ค วรพลำดคื อ นำฬิ ก ำยี่ ห้ อ ต่ ำ งๆที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
สวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตัวแทนจำหน่ำยนำฬิกำชื่อดัง อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ฯลฯ
อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

พักที่ :
วันที4่

Grand Europe Hotel หรื อระดับใกล้ เคียง
ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค – ดีจอง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดินทางขึน้ มุ่งหน้ าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
สวิสเซอร์ แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพรั่ งในฤดู ใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี
ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ร่ วง พร้ อมน า
ท่ า นเปลี่ ย นบรรยากาศโดยการ
“นั่ งรถไฟชมวิว ” ท่ องเที่ย ว
ธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์
แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสำยภูเขำที่
“ สถานีไคลน์ ไชเด็ค ” รถไฟที่จะ
นาท่ านเดินทางลอดอุโมงค์ ที่ชาว
สวิสฯได้ ขุด เจาะไว้ ที่ความสู งถึง
3,464 เมตร แล้วนำคณะลงรถไฟ
ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มี
ความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่ องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ นา
คณะท่ านเข้ าชมถา้ น้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้ างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้ าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชม

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20

คา่

น้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่ างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ และสั มผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาด
การส่ งโปสการ์ ดจากทีท่ าการไปรษณีย์ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลกำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศวิวทิวทัศน์อนั งดงำม อีกด้ำนหนึ่ งของ Top of
Europe เปลี่ ย นรถไฟที่ “ สถานี
ไคลน์ ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสู่ สถานี
สุ ด ท้ า ย “สถานี เลเทอร์ บรุ น เน่ น ”
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองดีจอง”
ซึ่ งเป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่สวยงำมของ
ประเทศฝรั่ ง เศส อดี ต เมื อ งหลวง
แห่ ง แคว้น เบอร์ กั น ดี ชมอำคำร
บ้ำนเรื อนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์
และวิหำรเก่ำแก่ในสมัยยุคกลำง ซึ่ง
มี จุ ด เด่ น คื อ กำรมุ ง หลัง คำด้ว ยกระเบื้ อ งสี แ ดงสด จัด เรี ย งเป็ นลวดลำยงดงำม และยัง เป็ นเมื อ งที่ มี
ควำมสำคัญในด้ำนกำรคมนำคม
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที5่

DIJON NOVOTEL SUD HOTEL หรื อระดับใกล้ เคียง
ดีจอง – มหานครปารีส – ย่ านมองมาร์ ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่ องเรื อ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ ำแซนน์ บริ เวณ
ตอนเหนื อของประเทศฝรั่งเศสบน
ใจกลำงแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จำก
กำรตั้ งถิ่ น ฐำนมำกว่ ำ 2,000 ปี
ปั จจุ บ ั น กรุ งปำรี สเป็ นหนึ่ งใน
ศู น ย์ ก ล ำ ง ท ำ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
วัฒนธรรมที่ ล้ ำสมัย แห่ งหนึ่ งของ
โลก และด้วยอิทธิ พลของกำรเมือง
กำรศึ ก ษำ บั น เทิ ง สื่ อ แฟชั่ น
วิทยำศำสตร์ และศิลปะ ทำให้กรุ ง
ปำรี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ระหว่ำงกำรเดินทำงชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงำมของ
หมู่บำ้ นทำงชนบทของฝรั่งเศส
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20

คา่

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ย่ านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขำสู ง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรี สและเป็ น
จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อวิหำรพระหฤทัย ที่
สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถำนที่อุทิศแด่ชำวฝรั่งเศส ที่เสี ยชีวิตจำกสงครำมกับป รัสเซีย ออกแบบตำมแบบ
ศิ ล ปะสไตล์ โ รมัน - ไบเซน
ไทน์ Roman-Byzantine สี ขำว
สวยเด่นเป็ นสง่ำบนเนิ น เขำ
มองมำร์ ต นำท่ำนชมควำมงำม
ของวิว สวยของปำรี ส จนอำจ
กล่ำวว่ำ เนิ นเขำมองมำร์ ตเป็ น
เนิ น แห่ ง ประวัติ ศ ำสตร์ และ
เนิ น แห่ งควำมฝั น ของบรรดำ
ศิ ลปิ นทั้งหลำย ณ ที่ แห่ งนี้ คื อ
ที่ นั ด พบของศิ ล ปิ นมำตั้ง แต่
ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มี กำรสร้ำงสรรค์จำกที่นี่เป็ นจำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับ
บรรยำกำศแบบชำวปำรี เซี ยง ในย่ำนมองมำร์ ตตลอดสองข้ำงทำงจะเต็มไปด้วยร้ำนกำแฟสไตล์ปำรี เซี ยง
อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ ำ น ไ ด้ เ ดิ น ช ม
บรรยำกำศ และเลื อกซื้ อของที่
ระลึกต่ำงๆ นำท่ำน “ล่ องเรื อชม
แม่ น้าแซนน์ ” พร้อมชมสถำนที่
สำคัญคู่บำ้ นคู่เมื องสองฝั่ งของ
แม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำนและ
อำคำรที่ เ ก่ ำแก่ สร้ ำงด้ว ยศิ ลปะ
แบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่
กำรอนุ รั ก ษ์แ ละสร้ ำ งภำพให้
ปำรี ส โดดเด่ น เป็ นมหำนครที่
งดงำมแห่ งหนึ่ งของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ , ศาลาว่ าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็ นต์
หลุยส์ ,โบสถ์ นอร์ ทเตรอดาม , พิพธิ ภัณฑ์ ออร์ เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์
ที่ 3 ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

BEST WESTERN CDG AIRPORT HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

บ่ าย

วันที6่
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20
ปารีส – City Tour – Duty Free – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ

22.25 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำน ผ่ำนชม“ พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ ” ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่งขวำของแม่น้ ำแซนน์สร้ำงในคริ สต์ศตวรรษที่12เดิมเป็ น
ที่ ต้ ัง ป้ อ มปรำกำรและเป็ น
พระรำชวั ง ที่ ป ระทั บ ของ
ก ษั ต ริ ย์ ฝ รั่ ง เ ศ ส ห ล ำ ย
พ ร ะ อ ง ค์ ด้ ำ น ห น้ ำ มี
สั ญ ลัก ษณ์ เ ป็ นปิ รำมิ ด แก้ว
ภำยในเป็ นที่สะสมงำนศิลปะ
ตั้งแต่พระเจ้ำฟรังซัวร์ ที่ 2
ช ม ล ำ น ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์
“ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de
la Concorde ที่พระเจ้ำหลุยส์
ที่ 16 และพระนำงมำรี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ นประหำรชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส ชมถนนแห่ ง
แฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสอง
ข้ำงทำงและถือว่ำเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ ง
ชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1805
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นาท่ านออกเดินทางช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าตามรสนิยมแบรนด์
ชื่ อดังนานาชนิด อาทิ น้าหอม กระเป๋า เครื่ องสาอาง จากนั้นนาท่ านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่
ห้ างสรรพสิ นค้ า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayetteได้เวลำนัดหมำย เดินทำงเข้ำสู่ สนำมบิน ชำร์ เดอ
โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 038

วันที7่

กรุงเทพฯ

05.50 น.
08.40 น.
19.00 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 832
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์
มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20
อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.พ.-มี.ค.63

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
49,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

49,900

49,900

14,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงเฟิ ร์ต//ปำรี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม(ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ 4,800.-)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิ ใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และ
มี เอกสำรชี้ แ จงให้ท่ ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้น อยู่ กับ การต่ อรองระหว่ า งบริ ษั ทฯกับ แลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อ โรงแรมที่พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
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* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะ
เดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่
ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึ งถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

