
#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 โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป
(มหาวิหารเซนตปีเตอร) - จัตุรัสเวเนเซีย - ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม -
น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน

  
Charme
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ปิซา - หอเอนปิซา - เวนิส - โบสถซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา   

Delfino
Ambasciatori
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 โคโม - ลูกาโน - ทะเลสาบลูกาโน - อินเทอรลาเคน   
City Oberland
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ -
ดิจอง   

Ibis Dijon
Hotel or Hôtel
Kyriad Dijon
Gare หรือ
เทียบเทา

6 ปารีส - รถไฟTGV - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมน้ําแซนน   

Best Western
Hotel CDG
Airport หรือ
เทียบเทา

7 พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ -
จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวต้ีฟรี - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต   

Best Western
Hotel CDG
Airport หรือ
เทียบเทา

8 ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - เนินเขามองมารท - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต -
ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน -
มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - จัตุรัสเวเนเซีย -
ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม - น้ําพุเทรวี่ - ยาน
บันไดสเปน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสาย
การบินไทย(เคาเตอรD) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 944

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ปี

นําทานเดินทางเขาสู “นครรัฐวาติกัน” “ ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก”

นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปีเตอร” (ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี
มีการจัดงานพิธีตางๆ ซ่ึงไมอาจเขาชมได หรือในกรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทอง
เท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร) ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีใหญและสําคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญท่ีสุดในโลก ไดรับการออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล”

นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซ่ึงประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเชน “ปิเอตา” ( The Pieta) รูปแกะ
สลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก

้ ้ ่



จากนั้นนําทานนั้งรถโคชแลนผานสถานท่ีสําคัญตางๆ พรอมชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเน
เซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ีย่ิงใหญใจกลางกรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีใน
โอกาสตางๆ “อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซ่ึงไดชื่อวาเป็นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน”
สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” จากนั้นชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ิทธิ ์“โรมันฟอรั่ม”

ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาด
ใหญท่ีมีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดเทาท่ีเคยมีการสรางขึ้นมาใน
สมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรว่ี” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุแหงน้ี เริ่มเป็นท่ีรูจักและมีชื่อเสียงจาก
ภาพยนตรเรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักทองเท่ียวท่ีไดเดินทางมาเย่ียมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา การโยน
เหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนําคณะทาน

นําทานเดินทางตอไปยัง “ยานบันไดสเปน” สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม เป็น
สถานท่ีนัดพบของหน ุมสาววัยรุนของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโรมันท่ีสวยงาม ใหทานไดถายภาพไว
เป็นท่ีระลึก

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปราโต (320ก.ม.)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Charme Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

โรม

วาติกัน

 เชา

รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยู
ในเมืองฟีอูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของประเทศ โรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมากเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสาม
ในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี นอกจากน้ีโรมยัง
เป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย

วาติกันเป็นพ้ืนท่ีเอกราชของรัฐ Holy See ท่ีตั้งอยูภายในกรุงโรมของประเทศอิตาลี
วาติกันกอตั้งขึ้นดวยสนธิสัญญา Lateran ในปี 1929 เป็นดินแดนท่ีแตกตางกันภายใต
"การครอบครองอยางเต็มรูปแบบเอกสิทธิเ์ฉพาะและอํานาจอธิปไตยและเขตอํานาจศาล"
ของ Holy See ซ่ึงเป็นหนวยงานท่ีมีอํานาจสูงสุดของกฎหมายระหวางประเทศ และความ
เป็นอิสระทางจิตวิญญาณ ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นรัฐอธิปไตยท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก



มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

จัตุรัสเวเนเซีย

ประตูชัยคอนสแตนติน

กลุมโรมันฟอรัม

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตา เต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเย่ียม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึง
สรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหาร
แหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ีมีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ

เป็นจตุรัสท่ีมีถนนลาดผานมากมายหลายเสน และยังเป็นท่ีตั้งของสถานทูตของเวนิซ ซ่ึง
มีอนุสรณสถานและรูปป้ัน ท่ีมีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูท้ังสองฝ่ังของจตุรัส

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม ตั้งอยูระหวางสนามโคลีเซี
ยม และ Palatine Hill ประตูชัยน้ีสรางขึ้นดวยคอนกรีตสลับกับหินออน เพ่ือฉลอง
ชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม
Battle of Milvian Bridge ในปี 312 ตัวประตูชัยมีความสูง 21 เมตร กวาง 25.9 เมตร
และลึก 7.4 เมตร

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าพุเทรวี่

ยานบันไดสเปน

 บาย

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ท่ีชื่อ Nicola
Salvi ท่ีน่ีเป็นน้ําพุรูปลักษณแปลกท่ีใหญท่ีสุดในเมือง และเป็นหน่ึงในน้ําพุท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดในโลก

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม ตั้งอยูบนพ้ืนเขาระหวาง Piazza di
Spagna ท่ีฐานและ Piazza Trinità dei Monti บันได 135 ขั้น ท่ีน่ีไดรับการออกแบบ
โดยสถาปนิก Francesco de Sanctis และ Alessandro Specchi ในปี 1723 ท่ีน่ี
เป็นจุดเดินเท่ียวและถายรูปท่ีสวยไมแพจุดอ่ืนในกรุงโรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปซา - หอเอนปซา - เวนิส - โบสถซานมารโค - ลองเรือกอนโด
ลา

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซ่ึงไมอาจเขาชมได หรือใน
กรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทองเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร

 Charme Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู “เมืองปิซา” (95ก.ม.) เพ่ือเขาชมความมมหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปิซา” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกในยุคกลาง สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อปี ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 176 ปี สําหรับหอเอนปิซาน้ี ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝีมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไว
สวยงามมาก สวนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานลงเรือเขาสู “เมืองเวนิส” (320ก.ม.) หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรูจักกันในดานของความ
เจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะท่ีไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และ
เมืองแหงแสงสวาง เมืองเวนิส ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ก ประมาณ 118 เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบ
เวนิเทียทะเลสา บน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ใน
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยท้ังเมืองและทะเลสาบไดถูกประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี 1987

ชมความสวยงามของ “โบสถเซนตมารค” ซ่ึงเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทน ท่ี “ ใหญท่ีสุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวย
โมเสกทองคําอันงดงาม ใหคณะไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “น่ังเรือกอนโดรา” Gondora ท่ีมีชื่อเสียง
ระดับโลก (ไมรวมในรายการทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเทา

ปซา

หอเอนปซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

หอน้ีตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี ท่ีน่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก



วันท่ี 4 โคโม - ลูกาโน - ทะเลสาบลูกาโน - อินเทอรลาเกน

 หมายเหตุ เรือกอนโดรา ไมรวมในรายการทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เวนิส

โบสถซานมารโค

ลองเรือกอนโดลา

 บาย

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกใหเวนิส
เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

เป็นโบสถประจําเมืองเวนิส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และความมั่งค่ังของเวนิส

ลองเรือกอนโดลา ชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสูคลองใหญ Grand Canal คลองท่ีกวาง
ท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี
สะพานเรียลอัลโต ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสูประเทศสวิตเซอรแลนด ผานชมเมืองตางๆระหวางทาง ซ่ึงเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของประเทศ
อิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางขามพรมแดนสูสวิตเซอรแลนด ระหวางทางชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม

ผาน เมืองลูกาโน ท่ีอยูในภาคใตของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองนั้นถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก อีกท้ังยังตั้ง
อยูริม “ทะเลสาบลูกาโน” ท่ีตั้งอยูระหวางพรมแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด-อิตาลี

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมืองอินเทอรลาเกน” (260ก.ม.) เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิตเซอร
แลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ
Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิ
โน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางท่ีหลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเป็นฉากภาพยนตรไทย เรื่อง วันน้ีท่ีรอ
คอย

้ ่



วันท่ี 5

 หมายเหตุ อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

ใหทานไดอิสระกับการเลือกซ้ือสินคาสวิสฯ อาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถาย
ภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

พักท่ี City Oberland Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

โคโม

ลูกาโน

ทะเลสาบลูกาโน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความงดงาม บานเรือนปลูกสรางในสไตลของวิลลาและบานพักตาง
อากาศ ของคนมีฐานะ สิ่งท่ีดึงดูดใหผูคนใหมาท่ีสถานท่ีแหงน้ีก็คือตัวทะเลสาบโคโม
น่ันเอง

เป็นเมืองแดนสวรรคนอยๆริมทะเลสาบ เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีอยูในภาคใตของประเทศส
วิตเซอรแลนด เป็นดินแดนยุคกอนประวัติศาสตร ลอมรอบดวยภูเขามากมาย

เป็นจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวท่ีสําคัญในชวงฤดูรอนอันแสนอบอุน จนสงผล
ใหเมืองเล็กๆแหงน้ีกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในประ
เทศสวิตเซอรแลนดอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อินเทอรลาเคน บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  City Oberland Hotel หรือเทียบเทา



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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนด
แทๆ ท่ีมีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปล่ียนสีในชวงฤดูใบไมรวง

นําทานเปล่ียนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” ทองเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลปแลวเปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขา
ท่ี “สถานีไคลนไชเด็ค” รถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนําทานลง
รถไฟ ณ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง
4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเท่ียวหลายๆคนบอกวาท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค

นําคณะทานเขาชม ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ปี Ice Palace ท่ีสรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะ
สลักรูปรางตางๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากท่ีทําการ
ไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พรอมเมนูอาหารแบบกรุปท่ีดีท่ีสุดบนยอด
เขา)

นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีกดานหน่ึงของ Top of Europe เปล่ียน
รถไฟท่ี “สถานีไคลนไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสูสถานีสุดทาย “สถานีเลเทอรบรุนเนน”

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู “เมืองดีจอง” (350ก.ม.) ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวง
แหงแควนเบอรกันดี ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส, โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดนคือ การมุงหลังคา
ดวยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญในดานการคมนาคม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Ibis Dijon Hotel or Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือเทียบเทา

กรินเดอรวาล

รถไฟจุงเฟราบาหน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา



วันท่ี 6 ปารีส - รถไฟTGV - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมน้ําแซ
นน

สถานีไคลนไชเด็ค

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

เป็นสถานีจุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือ Top of Europe 1 ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

เป็นถํ้าน้ําแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซ่ึงวากันวาน้ํา
แข็งท่ีอยูในไอซพาเลซน้ีไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเท่ียวไดถายรูปคูดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บนยอดเขา Panorama Restaurant

ดิจอง บาย

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis Dijon Hotel or Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟดวน TGV หรือ Train
A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง และเปล่ียนบรรยากาศ
การเดินทางดวยรถไฟ

ถึงมหานครปารีส นําทานผานชม มหานครปารีส ตั้งอยูบนแมน้ําแซนนบริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลาง
แควนอีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

่ ้ ่ ่ ่



ท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวรซายย” (คิวกรุปไมตองตอแถวนาน) ไกดประจําพระราชวังคอยบรรยาย
ตามจุดตางท่ีสําคัญๆของพระราชวัง จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท
และสวนดอกไมท่ีมีการตกแตงไวอยางสวยงาม พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณถึง 37,000 ไร แตปัจจุบันนั้นพ้ืนท่ีบาง
สวนถูกนําไปใชประโยชนดานอ่ืนจึงเหลือพ้ืนท่ีเพียง 5,500 ไร

นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารท่ี
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของ
โลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ
ออรเซย , แซงวาล้ีด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา

ปารีส

รถไฟTGV

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงท่ีใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นับวาเป็นเสน
ทางการเดินทางท่ีเร็วท่ีสุดเพ่ือเขานครปารีส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังแวรซายส บาย

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



วันท่ี 7 พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - จัตุรัสคองคอรด - หอ
ไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยนโป
เลียน - ดิวตี้ฟรี - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

ลองเรือแมนํ้าแซนน
ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศส ท้ังยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางเพ่ือ เขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (ไกดประจําพิพิธภัณฑ คอยบรรยายตามจุดตางท่ีสําคัญๆของพิพิธภัณฑ)
เป็นพิพิธภัณฑท่ีสําคัญและย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไมถวน เดิมลูฟรเป็นพระราชวัง
แตตอมาเมื่อราชสํานักยายไปท่ี แวรซายสก็ไดกลายเป็นพิธภัณฑ

ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซา ของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปป้ันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส
ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขาตรงกลางครอบไวดวยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพ่ิงกอสรางเพ่ิมเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989

นําผานชม“ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

ชมถนนแหงแฟชั่น“ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรท่ีรมรื่นไปด วยตนเมเป้ิลตลอดสอง
ขางทางและถือวาเป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก

ใหทานไดถายภาพคูกับ “หอไอเฟล” สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”

ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะท่ีจักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.180

นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม
เสื้อผากระเปา เครื่องสําอาง

บาย

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

จากนั้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie Lafayette

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

พักท่ี Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พิพิธภัณฑลุฟว

ภาพวาดโมนาลิซา

จัตุรัสคองคอรด

หอไอเฟล

ถนนชองเอลิเซ

จัตุรัสทรอคาเดโร

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุด
ในกรุงปารีส

ภาพวาดโมนาลิซา Mona Lisa หรือ ลาโจกอนดา (อิตาลี: La Gioconda) หรือ ลาโชกงด
(ฝรั่งเศส: La Joconde) คือภาพวาดสีน้ํามัน สูง 77 เซนติเมตร กวาง 53 เซนติเมตร
วาดโดยเลโอนารโด ดา วินชี ในคริสตศตวรรษท่ี 16 ระหวาง พ.ศ. 2046 (ค.ศ. 1503) ถึง
ปี พ.ศ. 2050 (ค.ศ. 1507) เป็นภาพท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลกภาพหน่ึง เป็นท่ีรูจักในฐานะภาพ
ของสุภาพสตรีท่ีมีรอยย้ิมอันเป็นปริศนา ท่ีไมรูวาเธอจะย้ิม หัวเราะ หรือรองไหกันแน
ปัจจุบันอยูในความครอบครองของรัฐบาลฝรั่งเศส และเก็บรักษาอยูท่ีพิพิธภัณฑลูฟร
(Musée du Louvre) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

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 เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซ่ึงสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน จัตุรัสน้ีออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถาน
ท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย



วันท่ี 8 ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - เนินเขามองมารท - ลา
วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 หมายเหตุ อิสระกับอาหารมื้อกลางวันและค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ประตูชัยนโปเลียน

ดิวต้ีฟรี

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุด
ของเมือง

ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณสถานท่ีอุทิศ
แดชาวฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดนเป็นสงาบนเนินเขามองมารต

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู ชอปป้ิงเอาทเล็ทตท่ีใหญท่ีสุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE ซ่ึงเต็มไปดวยสินคาแบรนดเนม
ตางๆ มากมาย

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน



วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล

21.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 933

ยานมงมารต

มหาวิหารซาเครเกอร

เนินเขามองมารท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นยานท่ีตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดัง
แหงหน่ึง ในอดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแต
ตอนนั้นยังไมดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทอง
เท่ียวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุดในปารีส ถูกสรางเพ่ือ
อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูท่ีดานหนาของซุม
ประตูดวย

เป็นพ้ืนท่ีเนินเขาในกรุงปารีส ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหลักท่ีสําคัญ
โดยท่ีน่ีถือเป็นอนุสาวรียของท้ังสองดาน คือการเมือง และวัฒนธรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต บาย

เป็นเอาทเลตท่ีตั้งอยูไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส ภายในเป็นท่ีตั้งของรานคามากกวา
100 รานแบรนดดังหรูหรา ท้ังยังมีรานอาหาร คาเฟ และโซนถายรูปสวยๆ อยูโดยรอบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล คํ่า

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม บาย

15.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
่



คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ



ุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร และคาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากล

โลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทไดมอบหมายให
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจจะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 20,000 บาท   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


