
#10241 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
เกาะเวนิส พระราชวังแวรซายส นั่งกระเชาข้ึนยอดเขาทิตลิส บิน
SQ
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จัตุรัสซานมารโค แกลเลอรีวิคเตอรเอ็ม
มานูเอล สะพานไมชาเปล ชมเมืองปารีส หอไอเฟล ลองเรือแมนํ้าแซน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติชางกี    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา - เมืองมิลาน - ทาเรือตรอนเซโต - เมือง
เวนิส หรือเวเนเซีย - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมารโค   

Delfino Hotel,
Mestre หรือ
เทียบเทา

3 เมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - เมืองลู
เซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ   

Ibis Styles
Hotel , Lucerne
, Switzerland
หรือเทียบเทา

4 แองเกิล้เบิรก - ยอดเขาทิตลิส - กระเชาไฟฟาโรแตร - ถํา้น้ําแข็ง ( ทิตลิส ) - เมืองดิ
จอง   

Ibis Gare Hotel
, Dijon , France
หรือเทียบเทา

5 มหานครปารีส - พระราชวังแวรซายส - La Vallee Village   

Ibis Paris Porte
d’Italie, Paris,
France หรือ
เทียบเทา

6 จัตุรัสคองคอรด - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล -
สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - พิพิธภัณฑลุฟว - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี ลา
ฟาแยตต - ลองเรือบาโตมูซ

  

Companile
Porte De
Bagnolet ,
Paris , France
หรือเทียบเทา

7 ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล    -

8 ทาอากาศยานนานาชาติชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 ฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿11,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติชา
งกี

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา - เมืองมิลาน - ทาเรือ
ตรอนเซโต - เมืองเวนิส - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมารโค

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้
4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ค่ํา

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน
Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ979

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

22.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง **
23.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน

Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ356  
** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติชางกี คํ่า

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตัง้อยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึน้ 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก



 กิจกรรม เชา

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ** เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง **

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มีลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี (ITALY) เป็นเมืองหลักของแควนลอมบาร
เดียและเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมือง
แฟชัน่ในลักษณะเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม

นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) ฝ่ังแผนดินใหญ เมืองหลวง
ของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึง
ของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทาโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชคลองในการคมนาคมมากท่ีสุด

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto)

ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice) สู เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดน
แสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเหมือนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมืองใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเป็น "ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโค
ศูนยกลางของเกาะเวนิส

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตีห้มึกดํา)

นําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษท่ีเดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทายระหวางเดินผานชอง
หนาตางท่ีสะพานน้ี

ซ่ึงเชื่อมตอกับ วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพํานักของเจาผูครองเมืองเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษชื่อดังท่ีเคย
เดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง

นําทานเดินทางสู จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลาวไววา “เป็นหองน่ังเลนท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป”
จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม

ชม โบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน

อิสระใหทานไดมีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงเมืองเวนิส เลือก
ซ้ือสินคาของท่ีระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน , หนากากเวนิส หรือ เลือกซ้ือสินคาแฟชัน่ชัน้นํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café
Florian ท่ีเปิดใหบริการมาตัง้แตปี ค.ศ. 1720 หรือ น่ังเรือกอนโดลาลองชมคลองเวนิส

** ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ราคาขึน้อยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวันอีกครัง้ ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกครัง้ **

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําคณะเขาสูท่ีพัก Delfino Hotel, Mestre หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เชา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมทัง้หมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน



 หมายเหตุ ประเทศอิตาลี ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง **

** ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ราคาขึน้อยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวันอีกครัง้ ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกครัง้ **

เมืองมิลาน

ทาเรือตรอนเซโต

เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตทัง้หมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชัน่ในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเล่ืองชื่อท่ีไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพ่ือใชเดินทางสัญจรไปมา

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตัง้แต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตีห้มึกดํา

สะพานถอนหายใจ

จัตุรัสซานมารโค

 บาย

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชัน้ใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตัง้กระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตัง้เรียงรายอยูรอบนอก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Delfino Hotel, Mestre หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 เมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - มหาวิหารแหง
เมืองมิลาน - เมืองลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล
หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูตัว เมืองมิลาน (Milan) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองท่ีเรียกไดวา เป็นเมืองหลวง
แหงแฟชัน่ของโลก

ชม แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับวาเป็นชอปปิงมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและ
เกาแกท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคท่ีย่ิงใหญดวยความสูง 157 เมตร และกวางถึง 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณของ
เมืองมิลาน เป็นมหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนตปีเตอรท่ีตัง้อยูท่ีเมืองวาติกันเทาน้ัน

** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมดานในของมหาวิหาร ทานละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คํานวน เป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 400 บาท (THB) **

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) ประเทศสวิตเซอรแลนด (Switzerland) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)
เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา

นําทานเดินทางสู อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสฯท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792

นําทานเดินทางสู สะพานไมชาเปล (Chape Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss
River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในทวีปยุโรป สรางขึน้เมื่อปี
ค.ศ. 1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน

ค่ํา

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

นําคณะเขาสูท่ีพัก Ibis Styles Hotel , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเทา

เมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตทัง้หมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชัน่ในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกา
แกและสงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตัง้อยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา
รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากา
โม,อารมาน่ี,เวอรซาเช หรือ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 แองเก้ิลเบิรก - ยอดเขาทิตลิส - กระเชาไฟฟาโรแตร - ถ้ําน้ําแข็ง
( ทิตลิส ) - เมืองดิจอง

** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมดานในของมหาวิหาร ทานละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คํานวน เป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 400 บาท (THB) **

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน
มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน
และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500
ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรู
ป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจา
วิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ีจัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน
รอบๆดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชัน้นํา ดังน้ันหากจะมาเท่ียวเมืองมิลาน ก็
ตองเริ่มท่ีดูโอโมน่ีแหละ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เมืองลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ

 บาย

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรน เป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตัง้อยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม (Lake of the four forest
cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ (Reuss river)เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวนท่ี
อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี อายุกวา 500 ปีแลว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะ
มีการอนุรักษสวนเมืองเกาทัง้น้ันทุกประเทศ เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคาร
สูง สรางขึน้ในเขตเมืองเกาท่ีอนุรักษไว เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย ไมวาจะ
เป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมืองใหม)สวนท่ี
อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบสมัยใหม แตก็ยัง
มีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตัง้อยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรัง่เศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจัว่แตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 คํ่า  Ibis Styles Hotel , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (Engleberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ประเทศสวิตเซอรแลนด ตัง้อยูเชิง
ขุนเขา พรอมกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปีเป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชัน้นําของประเทศสวิตเซอร
แลนดท่ีตองหาโอกาสมาเยือนสักครัง้ โดยตัวเมืองน้ันตัง้อยูบนเนินเขาใกลกับ "ภูเขาทิตลีส" (Mount Titlis)

นําทานเดินทาง ขึน้สูยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเชาโรแตร (Titlis Rotair) ซ่ึงสามารถชมทัศนียภาพอันตระ
การตาไดรอบทิศทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ปี ในหนาหนาว
ถือวาเป็นอีกหน่ึงไฮไลทสําหรับนักทองเท่ียว

เขาชม ถํา้น้ําแข็ง (Glacier Grotto) ท่ีไมเคยละลาย มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร ใหทาน
อิสระเพลิดเพลินกับการเลนหิมะบนลานสกี พรอมชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆโดยรอบ ท่ีถูกปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลน
เป็นภาพท่ีหาชมไดยาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชุดอาหารสไตลเอเชีย)

นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรัง่เศส (France) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ประเทศฝรัง่เศส
อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดังและไวนชัน้เลิศอี ระหวางทางผานชม
อาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลางซ่ึงมีจุดเดน คือการมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัด
เรียงเป็นลวดลายงดงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําคณะเขาสูท่ีพัก Ibis Gare Hotel , Dijon , France หรือเทียบเทา

แองเกิ้ลเบิรก

ยอดเขาทิตลิส

กระเชาไฟฟาโรแตร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แองเกิล้เบิรก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชัน้นําของสวิตเซอรแลนดท่ีตองหาโอกาสมาเยือน
สักครัง้ โดยตัวเมืองน้ันตัง้อยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลีส" ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดับ
น้ําทะเลหน่ึงกวา 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็น
อีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทท่ีใหญท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด

เป็นภูเขาท่ีมีความชันท่ี สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัตตาคารอยูบนยอดเขาท่ี
สามารถ ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส ซ่ึงตัวกระเชาน้ันมีพ้ืนท่ีหมุนได
อยางชาๆเพ่ือใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีน้ัน



วันท่ี 5 มหานครปารีส - พระราชวังแวรซายส - La Vallee Village

ถํ้านํ้าแข็ง ( ทิตลิส )
เป็นถํา้ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ท่ีมีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ การเดินในถํา้น้ําแข็ง
เราตองระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพ้ืนล่ืนมากๆ แตจะมีวางแผนกันล่ืนไวใหตลอดทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชุดอาหารสไตลเอเชีย

เมืองดิจอง บาย

เมืองดีจอง Dijon เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชัน้เลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของ
แควนเบอรกัน (Burgundy region) แควนท่ีตัง้อยูทางภาคตะวันออกของประเทศ
ฝรัง่เศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกัน
ดีและฝรัง่เศสเป็นอยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน
นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวนและการปลูกองุนแลว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองท่ีมีความ
เกี่ยวพันกับคริสตศาสนาเป็นอยางมาก เน่ืองจากการมีโบสถคริสตจักรจํานวน มากตัง้อยู
ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคารเกาแกในเมืองก็มีความนาสนใจ
เป็นอยางมาก นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมัง่ค่ังและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ เพราะ
เคยเป็นท่ีอยูของ Dukes of Burgundy

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Ibis Gare Hotel , Dijon , France หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ ประเทศฝรัง่เศส (France) เมือง
ท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 หากจะ
เรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณแบบท่ีสุดในโลกก็คงไมผิดนัก เน่ืองจากถูกสรางขึน้ดวยหินออนสีขาว ภายใน และ ภายนอก
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ท่ีใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง

นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เอาทเล็ท
ขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมใหเลือกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร (อาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ!!หอยเอสคาโก)

นําคณะเขาสูท่ีพัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 จัตุรัสคองคอรด - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - ประตู
ชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 - พิพิธ
ภัณฑลุฟว - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต -
ทาเรือบาโตมูซ

มหานครปารีส
ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

พระราชวังแวรซายส

La Vallee Village

 บาย

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

เป็นเอาทเล็ตท่ีรวมมากกวา 100 แบรนดดังแลวหรูหรา ซ่ึงเปิดทุกวัน และอยูไมไกลจาก
ดิสนียแลนดปารีส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!หอยเอสคาโก

 Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ผานชม รอบมหานครปารีส ลานประวัติศาสตร จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16
และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรัง่เศส

ผานเขาสู ถนนสายโรแมนติก ชองป เอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู ประตูชัยนโปเลียน
หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส
เตอรลิทซ ในปี1805 โดยเริ่มสรางขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในปี ค.ศ. 1836

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง
1,051 ฟุต ซ่ึงสรางขึน้ในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร

นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอ
ทัง้สองฝ่ังแมน้ําดานฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเป็นสะพานท่ีประดับประดาไปดวยงานศิลปะ
ชัน้เลิศ และหรูหราท่ีสุดในปารีส โดยในปัจจุบันไดขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝรัง่เศส



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก เปิดให
เขาชมเมื่อปี ค.ศ.1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี
ทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมาก กวา 35,000 ชิน้ ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา (Mona
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี

นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรคของนักชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชัน้นํารุนใหม
ลาสุด New Collection !! จากท่ัวทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี

นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมแมน้ําแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ท่ีไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

ค่ํา

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

นําคณะเขาสูท่ีพัก Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเทา

จัตุรัสคองคอรด

ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึน้สูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ช็องเซลีเซเป็นถนนท่ีเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน มีภูมิทัศนเป็น
ระเบียบแตบางครัง้ก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว ในครัง้แรกท่ีมาถึงคุณอาจรูสึกวามี
อะไรมากมายจนเริ่มตนไมถูก แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว คุณจะ
เขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาท่ีน่ีเพราะมีอะไรดีๆ ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอวารดยาว
1.25 ไมล (สองกิโลเมตร) เสนน้ีเป็นภาพท่ีสวยงามท่ีสุดอีกมุมหน่ึงของปารีส มีตนไม
เรียงราย 588 ตน แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบวับชวนมองในยามค่ําคืน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล

 หมายเหตุ ** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

หอไอเฟล

สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3

เป็นหอคอยเหล็กตัง้อยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรัง่เศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรัง่เศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอทัง้สองฝ่ังแมน้ําดานฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง
เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเป็นสะพานท่ีประดับประดาไปดวยงานศิลปะชัน้
เลิศ และหรูหราท่ีสุดในปารีส โดยในปัจจุบันไดขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณสถานทาง
ประวัติศาสตรแหงประเทศฝรัง่เศส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

พิพิธภัณฑลุฟว

หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

ลองเรือบาโตมูซ

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ลํา้สมัย ทัง้เสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิน้ท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส การลองเรือบาโตมูชแตละครัง้จะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

 คํ่า  Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเทา



วันท่ี 8 ทาอากาศยานนานาชาติชางกี - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

07.15 น. นําคณะเดินทางสูสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส เพ่ือใหทาน
มีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

10.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน
Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ335

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **  

ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานปารีส-ชารล เดอ โกล หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy)
ตัง้อยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรัง่เศส อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรัง่เศส
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม เชา

07.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง **

09.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore
Airlines เท่ียวบินท่ี SQ972

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติชางกี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เชา

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตัง้อยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึน้ 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือทัง้หมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึน้

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทาน้ัน

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

11 . สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึน้ ไมวากรณีใดก็ตาม

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทอง
เท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

้ ่ ่



จายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลา
ท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกิจ

(Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิน้ โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิน้ ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23
ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยูกับอัตราแลก
เปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไป
จายในวันท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันน้ัน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ทานละ 42 ยูโร (EUR) ตามธรรมเนียม หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท
(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
1. ผูสมัครทุกทาน จําเป็นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบาง
กรณี) ทัง้น้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช
หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้แตขัน้ตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมีคิวย่ืนวาง

่ ่ ่ ้ ้



ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1    คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึน้ 

3.2    การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทัง้หมด **

ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแลนด เทาน้ัน 
** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง **

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก
เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เป็นอยางนอย) ทัง้น้ี ขึน้อยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหาก
อยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายครัง้โดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทางทองเท่ียว
กับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆ
มากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครัง้ หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิด
ชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจาก
ประเทศปลายทาง 

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครัง้ และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ทัง้น้ี ขึน้อยูกับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังทานกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองขอวีซาในครัง้ตอๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆไดทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุมครองอยู 

การเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศอิตาลี

1. หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา
2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทาน้ัน)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน
3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1    กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา : หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3

เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา

3.2    กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเป็นตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย)
จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ

3.3    กรณีท่ีเป็นขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.4    กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5    กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทาน้ัน 



3.6    กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษและตอง

สะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี

เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน 
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเป็นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไม
สามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คน
ใดคนหน่ึง **

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ ายใดฝ ายหน่ึง

- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา

- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็นตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี **

-    หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเป็นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสือเดินทาง **

-    เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

** จําเป็นตองใชทัง้ผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเป็นไปตามเงื่อนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี
เดียวกัน **

- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 

หมายเหตุ
อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

** อัตราน้ี รวมคาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว เชงเกน ประเทศฝรัง่เศส ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท
**หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางตาม
ความตองการ) 

ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทัง้หมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

่ ่



1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้หมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1    แจงยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา
วันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน **

2.2    แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด **

2.3    แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก ไมคืนคาใชจายทัง้หมด

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 


