#14665 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
เกาะเวนิส ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวรซายย บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารเซ็นตปเตอร โคลอสเซียม
นํ้าพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน หอเอนเมืองปซา อินเทอรลาเคน รถไฟดวน TGV
ลองเรือชมแมนํ้าแซนน พิพิธภัณฑลูฟร หางลาฟาแยต มหาวิหารซาเครเกอร

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป
(มหาวิหารเซนตปีเตอร) - จัตุรัสเวเนเซีย - ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม นํ ้า พุเทรวี่ - ยา นบันไดสเปน

3
4
5
6




ปิ ซา - หอเอนปิ ซา - เวนิส - โบสถซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา



โคโม - ลูกาโน - ทะเลสาบลูกาโน - อินเทอรลาเคน



กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ ดิจ อง

ปารีส - รถไฟTGV - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมนํ้า แซนน
















โรงแรม



-



Charme
Hotel หรือ
เทียบเทา



Delfino
Ambasciatori
Hotel หรือ
เทียบเทา



City Oberland
Hotel หรือ
เทียบเทา



Ibis Dijon
Hotel or Hôtel
Kyriad Dijon
Gare หรือ
เทียบเทา



Best Western
Hotel CDG
Airport หรือ
เทียบเทา

7

พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวตี้ฟรี - หา งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต







Best Western
Hotel CDG
Airport หรือ
เทียบเทา

8
9

ยา นมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - เนินเขามองมารท - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต ทา อากาศยานชารลเดอโกลล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66

฿89,900

฿89,900

฿89,900

฿17,900

23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66

฿89,900

฿89,900

฿89,900

฿17,900

30 ม.ค. 66 - 7 ก.พ. 66

฿89,900

฿89,900

฿89,900

฿17,900

1 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66

฿89,900

฿89,900

฿89,900

฿17,900

8 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66

฿89,900

฿89,900

฿89,900

฿17,900

20 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

฿89,900

฿89,900

฿89,900

฿17,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสาย
การบินไทย(เคาเตอรD) พรอมเจาหน าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัต รที่นั่งบนเครื่อง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - จัตุรัสเวเนเซีย ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม - นํ้าพุเทรวี่ - ยาน
บันไดสเปน
เชา
00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิชิโน ประเทศอิต าลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นํ าทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิต าลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ มีประวัต ิศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ปี
นํ าทานเดินทางเขาสู “นครรัฐวาติกัน” “ ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก”
นํ าทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปีเตอร” (ขอสงวนสิทธิใ์ นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี
มีการจัดงานพิธีต างๆ ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือในกรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพื่อไมใหเป็ นผลกระทบกับรายการทอง
เที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ไดรับการออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล”
นํ าคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเชน “ปิ เอตา” ( The Pieta) รูปแกะ
สลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก

้

้

่

จากนั ้นนํ าทานนั ้งรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปั ต ยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จัต ุรัสเวเน
เซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจน ของมุสโสลินีใน
โอกาสตางๆ “อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งไดช่ อ
ื วาเป็ นพระบิดาของชา อิต าลี “ประตูชัยคอนสแตนติน”
สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” จากนั ้นชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิส
์ ิทธิ ์ “โรมันฟอรั่ม”
ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาด
ใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณต ั้งอยูใจกลางกรุงโรม โดยนั บเป็ นสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาใน
สมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปั ต ยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมความสวยงามของ “นํ้ าพุเทรวี่” ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณของกรุงโรม นํ้ าพุแหงนี้ เริ่มเป็ นที่รูจักและมีช่ อ
ื เสียงจาก
ภาพยนตรเรื่อง " Three Coins in the Fountain " นั กทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชมนํ้ าพุแหงนี้ มีความเชื่อกันวา การโยน
เหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั ้นนํ าคณะทาน
นํ าทานเดินทางตอไปยัง “ยานบันไดสเปน” สถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียง และเป็ นสัญลักษณอีกอยางหนึ่ งของกรุงโรม เป็ น
สถานที่นัดพบของหน ุมสาววัยรุนของอิต าลีซึ่งในเขตบริเวณนี้ เต็มไปดวยสถาปั ต ยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถ ายภาพไว
เป็ นที่ระลึก
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองปราโต (320ก.ม.)
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Charme Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟี อูมีชีโน เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในอิต าลี ตั้งอยู
ในเมืองฟี อูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัต ิศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากนี้
ยังเป็ นทาอากาศยานที่มีผูโดยสารคับคั่งมากเป็ นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิต าเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิต าลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็ นคนแรกของโลก

โรม
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิต าลี ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของประเทศ โรมเป็ นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็ นอันดับสาม
ในสหภาพยุโรป และเป็ นแหลงทองเที่ยวที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในอิต าลี นอกจากนี้ โรมยัง
เป็ นที่ต ั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็ นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย

วาติกัน
วาติกันเป็ นพื้นที่เอกราชของรัฐ Holy See ที่ต ั้งอยูภายในกรุงโรมของประเทศอิต าลี
วาติกันกอตั้งขึ้นดวยสนธิสัญญา Lateran ในปี 1929 เป็ นดินแดนที่แตกตางกันภายใต
"การครอบครองอยางเต็มรูปแบบเอกสิทธิเ์ ฉพาะและอํานาจอธิปไตยและเขตอํานาจศาล"
ของ Holy See ซึ่งเป็ นหน วยงานที่มีอํานาจสูงสุดของกฎหมายระหวางประเทศ และความ
เป็ นอิสระทางจิต วิญญาณ ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นรัฐอธิปไตยที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)
เป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตา เต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่ง
สรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็ นที่ฝังพระศพของนั กบุญปี เตอร ความยิ่งใหญของมหาวิหาร
แหงนี้ ก็แฝงไปดวยประวัต ิศาสตรและเรื่องราวที่มีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการ

จัตุรัสเวเนเซีย
เป็ นจตุรัสที่มีถ นนลาดผานมากมายหลายเสน และยังเป็ นที่ต ั้งของสถานทูต ของเวนิ ซ ซึ่ง
มีอนุสรณสถานและรูปปั้ น ที่มีความสําคัญตออิต าลีต ั้งอยูทั้งสองฝั่ งของจตุรัส

ประตูชัยคอนสแตนติน
ประตูชัยแหงนี้ มีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม ตั้งอยูระหวางสนามโคลีเซี
ยม และ Palatine Hill ประตูชัยนี้ สรางขึ้นดวยคอนกรีต สลับกับหินออน เพื่อฉลอง
ชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนื อ Maxentius ในสงคราม
Battle of Milvian Bridge ในปี 312 ตัวประตูชัยมีความสูง 21 เมตร กวาง 25.9 เมตร
และลึก 7.4 เมตร

กลุมโรมันฟอรัม
เป็ นจุดนั ดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถ ูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็ น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าพุเทรวี่
เป็ นนํ้ าพุที่นํ้านั ้นมาจากแหลงนํ้ าธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลี ที่ช่ อ
ื Nicola
Salvi ที่นี่เป็ นนํ้ าพุรูปลักษณแปลกที่ใหญที่สุดในเมือง และเป็ นหนึ่ งในนํ้ าพุที่มีช่ อ
ื เสียง
ที่สุดในโลก

ยานบันไดสเปน
เป็ นยานบันไดที่ต ิดกับแหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยม ตั้งอยูบนพื้นเขาระหวาง Piazza di
Spagna ที่ฐานและ Piazza Trinità dei Monti บันได 135 ขั้น ที่นี่ไดรับการออกแบบ
โดยสถาปนิ ก Francesco de Sanctis และ Alessandro Specchi ในปี 1723 ที่นี่
เป็ นจุดเดินเที่ยวและถายรูปที่สวยไมแพจุดอื่นในกรุงโรม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Charme Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ขอสงวนสิทธิใ์ นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีต างๆ ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือใน
กรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพื่อไมใหเป็ นผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร

ปซา - หอเอนปซา - เวนิส - โบสถซานมารโค - ลองเรือกอนโด
ลา
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานออกเดินทางสู “เมืองปิ ซา” (95ก.ม.) เพื่อเขาชมความมมหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปิ ซา” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกในยุคกลาง สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อปี ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 176 ปี สําหรับหอเอนปิ ซานี้ ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝี มือจิต รกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไว
สวยงามมาก สวนสาเหตุที่เอียง นั ้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหนึ่ ง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันนี้
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานลงเรือเขาสู “เมืองเวนิ ส” (320ก.ม.) หนึ่ งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิต าลี เป็ นเมืองที่รูจักกันในดานของความ
เจริญรุงเรืองทางประวัต ิศาสตรและศิลปะที่ไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหงสะพาน และ
เมืองแหงแสงสวาง เมืองเวนิ ส ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ก ประมาณ 118 เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบ
เวนิ เทียทะเลสา บนํ้ าเค็มนี้ ต ั้งอยูบริเวณชายฝั่ งระหวางปากแมนํ้าโปกับแมนํ้าพลาวิ ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของทะเลอาเดรียตริก ใน
ภาคเหนื อของประเทศอิต าลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบไดถ ูกประกาศใหเป็ นมรดกโลกในปี 1987
ชมความสวยงามของ “โบสถเซนตมารค” ซึ่งเป็ นโบสถแบบไบเซ็นไทน ที่ “ ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวย
โมเสกทองคําอันงดงาม ใหคณะไดสัมผัสคลองแหงเวนิ สอันแสนโรแมนติกโดยการ “นั่ งเรือกอนโดรา” Gondora ที่มีช่ อ
ื เสียง
ระดับโลก (ไมรวมในรายการทัวร กรุณาติดตอหัวหน าทัวร)
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปซา
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดปิ ซา อยูในแควนทัสกานี ฝั่ งแมนํ้าอารโน ประเทศอิต าลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

หอเอนปซา
หอนี้ ต ั้งอยูที่เมืองปี ซา ประเทศอิต าลี เป็ นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัต ิกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหนึ่ ง
จะเป็ นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั ้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันนี้ ที่นี่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เวนิส
เวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ เทีย ดวยความสวยงามและความน าอยูของบาน
เมืองทําให เวนิ ส เป็ นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และที่สําคัญ ยูเนสโก ยกใหเวนิ ส
เป็ นหนึ่ งในเมือง มรดโลก

โบสถซานมารโค
เป็ นโบสถประจําเมืองเวนิ ส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูที่จัต ุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปั ต ยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทน จนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และความมั่งคั่งของเวนิ ส

ลองเรือกอนโดลา
ลองเรือกอนโดลา ชมมนตเสน หแหงนครเวนิ ซสูคลองใหญ Grand Canal คลองที่กวาง
ที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะดานสถาปั ต ยกรรมที่
สะพานเรียลอัลโต ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

เรือกอนโดรา ไมรวมในรายการทัวร กรุณาติดตอหัวหน าทัวร

โคโม - ลูกาโน - ทะเลสาบลูกาโน - อินเทอรลาเกน
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานออกเดินทางสูประเทศสวิต เซอรแลนด ผานชมเมืองตางๆระหวางทาง ซึ่งเป็ นบริเวณดินแดนทะเลสาบของประเทศ
อิต าลีถ ึง “เมืองโคโม” เดินทางขามพรมแดนสูสวิต เซอรแลนด ระหวางทางชมวิวทิวทัศน ที่สวยงาม
ผาน เมืองลูกาโน ที่อยูในภาคใตของประเทศสวิต เซอรแลนด โดยตัวเมืองนั ้นถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก อีกทั้งยังตั้ง
อยูริม “ทะเลสาบลูกาโน” ที่ต ั้งอยูระหวางพรมแดนของประเทศสวิต เซอรแลนด-อิต าลี
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางมุงหน าสู “เมืองอินเทอรลาเกน” (260ก.ม.) เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิต เซอร
แลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ
Brienzersee ทามกลางเทือกเขาน อยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิ
โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเป็ นฉากภาพยนตรไทย เรื่อง วันนี้ ที่รอ
คอย
้

่

ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯ อาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถาย
ภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก
คํ่า
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งของทุกทาน
พักที่ City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โคโม
เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีความงดงาม บานเรือนปลูกสรางในสไตลของวิลลาและบานพักตาง
อากาศ ของคนมีฐานะ สิ่งที่ดึงดูดใหผูคนใหมาที่สถานที่แหงนี้ ก็คือตัวทะเลสาบโคโม
นั่ นเอง

ลูกาโน
เป็ นเมืองแดนสวรรคนอยๆริมทะเลสาบ เป็ นเมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศส
วิต เซอรแลนด เป็ นดินแดนยุคกอนประวัต ิศาสตร ลอมรอบดวยภูเขามากมาย

ทะเลสาบลูกาโน
เป็ นจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวที่สําคัญในชวงฤดูรอนอันแสนอบอุน จนสงผล
ใหเมืองเล็กๆแหงนี้ กลายเป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิ ยมมากที่สุดในประ
เทศสวิต เซอรแลนดอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อินเทอรลาเคน
เป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและน าคนหาเมืองหนึ่ ง สัมผัสความงามที่เป็ น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซึ่งถือเป็ นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครที่ชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหนึ่ งที่นาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั ้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศน อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสน
สูงชะลูด



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5

 City Oberland Hotel หรือเทียบเทา
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งของทุกทาน

กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอด
เขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ดิจอง


กิจกรรม

เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานออกเดินทางขึ้นมุงหน าสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน แบบสวิสเซอรแลนด
แทๆ ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง
นํ าทานเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่ งรถไฟชมวิว” ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลป แลวเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขา
ที่ “สถานี ไคลน ไชเด็ค” รถไฟที่จะนํ าทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนํ าทานลง
รถไฟ ณ “สถานี รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานี บน “ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง
4,158 เมตร (13,642 ฟุต ) นั กทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค
นํ าคณะทานเขาชม ถํ้านํ้ าแข็ง 1,000 ปี Ice Palace ที่สรางโดยการเจาะธารนํ้ าแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมนํ้ าแข็งแกะ
สลักรูปรางตางๆ จากนั ้นชมวิวทิวทัศน และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดีที่สุดบนยอด
เขา)
นํ าทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน อันงดงาม อีกดานหนึ่ งของ Top of Europe เปลี่ยน
รถไฟที่ “สถานี ไคลน ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสูสถานี สุดทาย “สถานี เลเทอรบรุนเน น”
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสู “เมืองดีจอง” (350ก.ม.) ซึ่งเป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีต เมืองหลวง
แหงแควนเบอรกันดี ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส, โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ การมุงหลังคา
ดวยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็ นลวดลายงดงาม และยังเป็ นเมืองที่มีความสําคัญในดานการคมนาคม
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Ibis Dijon Hotel or Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรินเดอรวาล
เป็ นพื้นที่ชนบทที่มีช่ อ
ื เสียงของสวิต เซอรแลนด อยูเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,034 เมตร ที่นี่
เป็ นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราที่สําคัญจุดหนึ่ ง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูที่นี่ นอกจากนี้ ยังเป็ นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพื้นที่รอบๆ

รถไฟจุงเฟราบาหน
เป็ นเสนทางรถไฟที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสองของยุโรป ซึ่งเป็ นเพียงหนึ่ งในสี่รางรถไฟใน
โลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพื่อใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา

สถานีไคลนไชเด็ค
เป็ นสถานี จุดเปลี่ยนรถไฟ เพื่อขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือ Top of Europe 1 ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ที่องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

ยอดเขาจุงเฟรา
มีความหมายวา สาวน อย เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต ) เป็ นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็ น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงนี้ มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็ นที่นิยมของนั กสกีมาเลนกีฬาที่ทาทายที่นี่

ไอซพาเลซ
เป็ นถํ้านํ้ าแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ที่ขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซึ่งวากันวานํ้ า
แข็งที่อยูในไอซพาเลซนี้ ไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเที่ยวไดถ ายรูปคูดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บนยอดเขา Panorama Restaurant

ดิจอง
เป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของไวน ชั้นเลิศ และยังเป็ นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนที่ต ั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็ นเมืองหลวงที่มีความสําคัญดานประวัต ิศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็ น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัต ิศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิต ไวน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis Dijon Hotel or Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

ปารีส - รถไฟTGV - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมนํ้าแซ
นน
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟดวน TGV หรือ Train
A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ
การเดินทางดวยรถไฟ
ถึงมหานครปารีส นํ าทานผานชม มหานครปารีส ตั้งอยูบนแมนํ้าแซนน บริเวณตอนเหนื อของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลาง
แควนอีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2,000 ปี ปั จจุบันกรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
่ ้

่

่

่

ที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวรซายย” (คิวกรุปไมต องตอแถวนาน) ไกดประจําพระราชวังคอยบรรยาย
ตามจุดตางที่สําคัญๆของพระราชวัง จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปั จจุบัน เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท
และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยางสวยงาม พระราชวังในอดีต แหงนี้ มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร แตปัจจุบันนั ้นพื้นที่บาง
สวนถูกนํ าไปใชประโยชน ดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร
นํ าทาน “ลองเรือชมแมนํ้าแซนน ” พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝั่ งของแมนํ้าแซนน โบราณสถานและอาคารที่
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็ นมหานครที่งดงามแหงหนึ่ งของ
โลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ
ออรเซย , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ฯลฯ
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

รถไฟTGV
เป็ นรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นั บวาเป็ นเสน
ทางการเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังแวรซายส
เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหนึ่ งของโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปั จจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็ นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็ นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปั จจุบันก็เป็ นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเที่ยวเขาชม

ลองเรือแมนํ้าแซนน
ลองเรือในแมนํ้าแซนน ที่เป็ นแมนํ้าสายหลักทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ฝรั่งเศส ทั้งยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนั กทองเที่ยวสูงสุดแหงหนึ่ งใน
กรุงปารีสอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา

วันที่ 7



กิจกรรม

พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - จัตุรัสคองคอรด - หอ
ไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยนโป
เลียน - ดิวตี้ฟรี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางเพื่อ เขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (ไกดประจําพิพิธภัณฑ คอยบรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพิพิธภัณฑ)
เป็ นพิพิธภัณฑที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ งของโลกเป็ นสถานที่ต ั้งแสดงศิลปวัต ถุนับชิ้นไมถ วน เดิมลูฟรเป็ นพระราชวัง
แตต อมาเมื่อราชสํานั กยายไปที่ แวรซายสก็ไดกลายเป็ นพิธภัณฑ
ภายในจัดแสดงศิลปวัต ถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซา ของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปั้ นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส
ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขาตรงกลางครอบไวดวยปิ รามิดกระจก ซึ่งเพิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989
นํ าผานชม“ จัต ุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสิน
ประหารชีวิต โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัต ิฝรั่งเศส
ชมถนนแหงแฟชั่น“ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปด วยตนเมเปิ้ ลตลอดสอง
ขางทางและถือวาเป็ นถนนที่ต ิดอันดับสวยที่สุดในโลก
ใหทานไดถ ายภาพคูกับ “หอไอเฟล” สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัต ุรัสทรอคาเดโร”
ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.180
นํ าทานชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปิ้ งสินคาตามรสนิ ยมแบรนดช่ อ
ื ดังนานาชนิ ด อาทิ นํ้ าหอม
เสื้อผากระเป า เครื่องสําอาง
บาย
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
จากนั ้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie Lafayette
คํ่า
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งของทุกทาน
พักที่ Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑลุฟว
เป็ นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
พิพิธภัณฑแหงนี้ เคยเป็ นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะที่มีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑที่นี่ยังเป็ นสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุด
ในกรุงปารีส

ภาพวาดโมนาลิซา
ภาพวาดโมนาลิซา Mona Lisa หรือ ลาโจกอนดา (อิต าลี: La Gioconda) หรือ ลาโชกงด
(ฝรั่งเศส: La Joconde) คือภาพวาดสีนํ้ามัน สูง 77 เซนติเมตร กวาง 53 เซนติเมตร
วาดโดยเลโอนารโด ดา วินชี ในคริสตศตวรรษที่ 16 ระหวาง พ.ศ. 2046 (ค.ศ. 1503) ถึง
ปี พ.ศ. 2050 (ค.ศ. 1507) เป็ นภาพที่มีช่ อ
ื เสียงทั่วโลกภาพหนึ่ ง เป็ นที่รูจักในฐานะภาพ
ของสุภาพสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็ นปริศนา ที่ไมรูวาเธอจะยิ้ม หัวเราะ หรือรองไหกันแน
ปั จจุบันอยูในความครอบครองของรัฐบาลฝรั่งเศส และเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑลูฟร
(Musée du Louvre) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญที่สุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่ 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสที่ 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

จัตุรัสทรอคาเดโร
เป็ นจุดยอดนิ ยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซึ่งสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน จัต ุรัสนี้ ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิ กผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14 เป็ นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเที่ยวชมสถาน
ที่นาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมดวย

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย



หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

บาย

เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แหงนี้ เป็ น
สวรรคของนั กช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํ้าสมัย ทั้งเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิต ภัณฑต กแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นที่นี่ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอื่นๆเสมอ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 8


กิจกรรม

 Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันและคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง

ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - เนินเขามองมารท - ลา
วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต ” (Montmarte) เป็ นเนิ นเขาสูง 130 เมตร ทางเหนื อของปารีสและเป็ นจุดที่สูงที่สุด
ของเมือง
ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณสถานที่อุทิศ
แดชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิต จากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดนเป็ นสงาบนเนิ นเขามองมารต
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางสู ชอปปิ้ งเอาทเล็ทตที่ใหญที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE ซึ่งเต็มไปดวยสินคาแบรนดเนม
ตางๆ มากมาย
คํ่า
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งของทุกทาน

ไดเวลานั ดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล
21.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 933



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยานมงมารต
เป็ นยานที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของกรุงปารีส ไดช่ อ
ื วาเป็ นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหนึ่ ง ในอดีต ประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ มาปั กหลักอยูหลายคนแต
ตอนนั ้นยังไมดังเทาไหรเป็ นศิลปิ นใสแหงดวยซํ้าไป และยังเป็ นยานการคา ที่นักทอง
เที่ยวมักมาเดินชอปปิ้ งกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร
เป็ นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรที่สูงที่สุดในปารีส ถูกสรางเพื่อ
อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต ในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากนี้ ยังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูที่ดานหน าของซุม
ประตูดวย

เนินเขามองมารท
เป็ นพื้นที่เนิ นเขาในกรุงปารีส ปั จจุบันถือเป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวหลักที่สําคัญ
โดยที่นี่ถ ือเป็ นอนุสาวรียของทั้งสองดาน คือการเมือง และวัฒนธรรม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตที่ต ั้งอยูไมไกลจากดิสนี ยแลนดปารีส ภายในเป็ นที่ต ั้งของรานคามากกวา
100 รานแบรนดดังหรูหรา ทั้งยังมีรานอาหาร คาเฟ และโซนถายรูปสวยๆ อยูโดยรอบ



คํ่า

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



หมายเหตุ

วันที่ 9

อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ



กิจกรรม

บาย
15.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ต อเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟิ รมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทาง
มายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานั ดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูต เป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็ นผูกําหนด ทานที่มีความ
ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ ูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต ตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็ นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้น มิไดเป็ นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน
กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
คาธรรมเนี ยมการยื่นวีซาและคาดําเนิ นการทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนี ยมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั ้น
คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรต างประเทศหรือโรงแรมที่พักตาง
ประเทศเพื่อที่จะไดประโยชน สูงสุดแกลูกคาเป็ นสําคัญ)
หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคา
ใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหน าหนั งสือเดินทาง Passport มายัง
บริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ต อเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคา
ธรรมเนี ยมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ให ถาทานตองการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
คารถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต ํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็ นผลที่ทําให
ตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
คาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนี ยมวีซา ทางสถานทูต ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ต าม
คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
่

คาบริการนํ าทัวรโดยหัวหน าทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาพนั กงานยกกระเป า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่ องจากป องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาใน
โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาทิปพนั กงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร
คาทิปหัวหน าทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน

วีซา
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA (ตองมาโชวต ัวที่สถานทูต เพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกทาน)
หนั งสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต ํ่ากวา 6 เดือน และมีหน าพาสปอรต วางอยางน อย 3 หน า
รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเทานั ้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ อ
ื ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนั บจากเดือนที่จะเดินทาง *พนั กงานและผูถ ือหุน หนั งสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละสถานทูต
ขาราชการและนั กเรียน หนั งสือรับรองจากตนสังกัด หนั งสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูต รับบัญชีออมทัพยเทานั ้น สวนบัญชีอ่ น
ื ๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้ เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)
หนั งสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละ
สถานทูต พรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหน า ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหต รงกับ
หน าพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ น
ื วีซา (ใชเวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ
สําเนาบัต รประชาชน หรือ สําเนาสูต ิบัต ร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่ องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูต จะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั ้น
การปฏิเสธวีซาอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัต ถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน และความปลอดภัยของผูเดินทางเป็ นหลัก

หมายเหตุ

ุ
อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร และคาทิปหัวหน าทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากล
โลก ทานละ 100 บาทตอวัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ า , อากาศ,การลาชาอันเนื่ องมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั ้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทไดมอบหมายให
หัวหน าทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั ้นทั้งนี้ การตัดสินใจจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของหมูคณะเป็ นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหน าที่บริษัทฯ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสาย
การบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 20,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 70 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

