


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-
เมืองโคโม	-	เมืองแองเกิลเบิรก

Terrace
หรือระดับ
เทียบเทา

3 กระเชาไฟฟาโรแตร	-	ยอดเขาทิตลิส	-	ถํ้าน้ําแข็ง	(	ทิตลิส	)	-	เมืองลูเซิรน	-
สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	มัล
เฮาส

Golden
Tulip
Mulhouse
Basel		หรือ
เทียบเทา

4 ทิทิเซ	-	ทะเลสาบทิทิเซ	-	ปาดําแบล็คฟอเรสท	-	เมืองกอลมาร	-	เมืองดิจอง
Novotel
Dijon	Sud
หรือเทียบ
เทา

5 มหานครปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	ลงเรือลองแมน่า
แซนน	-	มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

Campanile
Roissy
Invest
Hotel	หรือ
เทียบเทา

6
ยานมงมารต	-	มหาวิหารซาเครเกอร	หรือ	โบสถซาแกลเกอร	หรือ	มหา
วิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร	/	มหาวิหารซาเคร-เกอร	/	โบสถซาเครเกอร	-
พิพิธภัณฑลุฟว	-	โบสถนอรธเตรอดาม	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

	Campanile
Roissy
Invest
Hotel	หรือ
เทียบเทา

7 ประตูชัยนโปเลียน	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	จัตุรัสคองคอรด	-
หอไอเฟล	-	สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	สนามบินโดฮา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

28	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 ฿62,999 ฿62,999 ฿62,999 ฿10,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
โดยเที่ยวบินที่	QR	833	(21.55	–	00.05	น.)	/	QR	123	(01.20	–	06.50	น.)	

ชวงเย็น
17.30	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR

AIRWAYS	(QR)	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรที่น่ังขึน้
เครื่อง
20.40	น.	ออกเดินทางสู	กรุงมิลาน	ประเทศอิตาลี	โดยเที่ยวบินที่	QR	833	(21.55	–	00.05	น.)	/	QR	123

(01.20	–	06.50	น.)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินโดฮา	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
06.50	น.	เดินทางถึง	เมืองมิลาน	(MILANO)	หรือ	มิลาโน	มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น	ศิลปะ	และเครื่องหนัง	เป็น

เมืองแหงแฟชั่นสําคัญเมืองหน่ึงของโลก	ในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	มิลาน	เป็นเมืองหลวง
ของแควนลอมบารเดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี
นําทานชม	ดูโอโม	(DUOMO)	หรือ	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(เป็นโบสถที่ใหญเป็นอันดับ	3	ในยุโรป)	ซึ่ง

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณแบบที่สุดแหงหน่ึงของโลก	เริ่มสรางเมื่อเมื่อปี	ค.ศ.1386	แตงานเสร็จ
สมบูรณในปี	ค.ศ.1813	รวมระยะเวลาการกอสรางกวา	427	ปี	การตกแตงภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจํานวน
135	ยอด	และมีรูปป้ันหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา	2,245	ชิ้น	บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด	4	เมตร	(13
ฟุต)	ของพระแมมาดอนนาซึ่งตั้งเดนเป็นสงาอยู	นักประพันธชาวอังกฤษ	ดี	เอช	ลอวเรนซ	เรียก	วิหารดูโอโม
วาเป็น	วิหารทีส่รางเลียนแบบเมน
นําทานชม	แกลเลอรี	วิคเตอรเอ็มมานูเอล	ที่นับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่สวยงาม	หรูหราและเกาแกที่สุดใน

เมืองมิลาน	อนุสาวรียของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอล	ที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี	และ



อนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูในบริเวณ	ดานหนาของโรง
ละครสกาลา

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองโคโม	ซึ่งตั้งอยู	ในแควนลอมบารเดีย	ทางเหนือของประเทศอิตาลี	บริเวณเชิงเทือก

เขาแอลป	มีพื้นที่	146	ตารางกิโลเมตร	เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญเป็นอันดับสามของอิตาลี	รองจากทะเลสา
บการดาและทะเลสาบมัจจอเรเมืองโคโมน้ีถือวาเป็นเมืองพักตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปเลยก็วาได
นําทานสู	เมือง	แองเกิลเบิรก	เมืองตากอากาศเล็กๆ	ที่โอบลอมดวยเทือกเขาแอลปที่ระดับความสูงกวา

1,000	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Terrace	หรือระดับเทียบเทา

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองโคโมน้ันเป็นเมืองเล็กๆที่มีความงดงาม	บานเรือนปลูกสรางในสไตลของ
วิลลาและบานพักตางอากาศ	ของคนมีฐานะ	สิ่งที่ดึงดูดใหผูคนใหมาที่สถานที่
แหงน้ีก็คือตัวทะเลสาบโคโมน่ันเอง



เป็นนครที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี	เอาก
สบูรกเป็นเมืองวิทยาลัยและเป็นที่ตั้งของที่ทําการบริหารของเขตการปกครอง
สวาเบีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Terrace	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานน่ัง	กระเชาไฟฟ าโรแตร	ชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลปบนกระเชาที่หมุนได	360	องศา	ขึน้สู	ยอด

เขาทิตลิส	ที่มีความสูง	3,024	เมตร	ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งปี	เป็นยอดเขาที่นักทองเที่ยวนิยมมาเลนสกี
เป็นจํานวนมากนําชมภายใน	ถํ้าน้ําแข็งพันปี	สนุกสนานกับการเลนหิมะและอิสระถายรูปของทิวทัศนเหนือ
ยอดเขาสูงเสียดฟา

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	เมืองน้ีตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา	เวียวาลด	สแตรทเตอร	อันหมาย

ถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ
นําทานชม	สะพานไมชาเปลสัญลักษณของเมืองลูเซิรน	สะพานไมที่เกาแกมีอายุ	หลายรอยปี
นําทานชม	อนุสาวรียสิงโต	สัญลักษณของความซื่อสัตยและกลาหาญของชาวสวิสเซอรแลนด	ที่เสีย

ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบน
หนาผาหิน	หรือ	ชอปป้ิง	นาฬิกาสวิสฯ	อาทิ	ROLEX,PANERAI,	OMEGA,	IWC,	PATEK	PHILLIP	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	มัลเฮาส	ตั้งอยูในภาคตะวันออก	ของฝรั่งเศส	สามเหลี่ยมชายแดน	ฝรั่งเศส	,	เยอรมนี	,	ส

วิตเซอรแลนด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Golden	Tulip	Mulhouse	Basel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน



เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นถํ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย	ที่มีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ	การเดิน
ในถํ้าน้ําแข็งเราตองระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพื้นลื่นมากๆ	แตจะมีวางแผน
กันลื่นไวใหตลอดทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส



มัลเฮาส	ตั้งอยูในภาคตะวันออก	ของฝรั่งเศส	สามเหลี่ยมชายแดน	ฝรั่งเศส	,
เยอรมนี	,	สวิตเซอรแลนด	เมืองเล็กที่มีคูคลองสายน้ําพาดผานจนขึน้ชื่อวาเป็น
“ลิตเติ้ลเวนิซ”	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองโรแมนติกที่สุดใน
โลกอีกดวย	นอกจากน้ันยังเป็นแหลงไรไวนชั้นดี	มีความสวยงามดวย
ธรรมชาติหุบเขาและไรองุนอันกวางใหญสุดลูกหูลูกตา	มีบรรยากาศเมืองเกา
ยุโรปที่ยังคงอนุรักษอาคารบานเรือนสไตลดั้งเดิมไวใหคนรุนปัจจุบันไดชื่นชม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Golden	Tulip	Mulhouse	Basel		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	เมืองทิทิเซ	เมืองตากอากาศทางตอนใตของเยอรมัน	ชมทะเลสาบ	เดินทอดนองชม

ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา	แบล็กฟอเรสต	สาเหตุที่เรียกวา
แบล็กฟอเรสต	หรือ	ป าดํา	ก็เพราะวาพื้นที่เป็นป าน้ันอยูสูงกวาที่อื่นๆ	ตนไมสวนใหญเป็นตนสน	ตน
คริสตมาส	ขึน้อยูอยางหนาแนน	จนแสงแดดไมสามารถสองทะลุเขาไปขางในป าไดอยางทั่วถึง	ทําใหเมื่อมอง
จากที่ไกลๆ	จะเห็นป าเป็นแนวทึบทะมึน	จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก	Black	Forest	หรือป าดําน่ันเอง

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทาน	เดินทางสู	เมืองกอลมาร	เมืองกอลมารตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	กอลมารตั้งอยูบน

“เสนทางไวนของอาลซัส”	และไดชื่อวาเป็น	“capitale	des	vins	d'Alsace”	(เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซัส)	กอ
ลมารจัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดใหเป็นเมืองที่มีความโรแมนติก	จนไดรับการขนานนามวา	“ลิตเติ้ลเวนิส”	ปัจจุบัน
เมืองเกาแกแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่นามาเยือนเป็นอันดับตนๆของประเทศฝรั่งเศส
นําทานเดินทางสู	เมืองดิจอง	อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Novotel	Dijon	Sud	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ	ทางตอนใตของเยอรมัน	ชื่อทิติเซ	เป็นชื่อของทะเล
สาบเล็กๆ	ที่มาจากชื่อของ	จักรพรรดิโรมันองคหน่ึง	คือ	Titus	สําหรับคนที่มา
เที่ยวที่ทิติเซถาไมชอบการลองเรือชมทะเลสาบ	ก็อาจจะเดินทอดนองชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา
แบล็กฟอเรสต	น่ันละ	ฮไลตของเมืองน้ี	นอกจากเป็นเมืองตนกําเนิดของเคก
แบล็กฟอเรสตรสเลิศแลว	ทิติเซ	ยังเป็นแหลงผลิต	นาฬิกากุกกู	ที่ดีที่สุดในโลก
นาฬิกากุกกูที่เมืองทิติเซ	ถาเป็นของแทจะทําจากไมสนแกะสลักถวงดวยตุม
น้ําหนัก	มีฟังกชันการทํางานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอง	กลองดนตรี
ตุกตาเตนรํา	และคนเลื่อยไม	เป็นสัญลักษณแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทิติ
เซ



อยูในเขตอุทยานแหงชาติป าดําหรือที่ใครๆเรียกวา	Black	Forest(เหตุที่ชื่อน้ี
กอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยางหนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา)	ซึ่งใน
เขตอุทยานมีหมูบานทิทิเซที่เงียบสงบตั้งอยูริมทะเลสาบและเป็นแหลงพักผอน
ตากอากาศชื่อดังของเยอรมันี	หมูบานน้ีเป็นตนกําเนิดของการทํานาฬิกากุกกู
ดวย

ป าดําแบล็คฟอเรสท	เหตุที่ไดชื่อน้ีกอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยาง
หนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

กอลมาร	*(Colmar)*	ใกลกับเมืองมัลเฮาส	(Mulhouse)	เมืองกอลมาร	เมืองกอ
ลมารตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	กอลมารตั้งอยูบน	“เสนทาง
ไวนของอาลซัส”	และไดชื่อวาเป็น	“capitale	des	vins	d'Alsace”	(เมืองหลวง
แหงไวนแหงอาลซัส)	กอลมารจัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดใหเป็นเมืองที่มีความโร
แมนติก	จนไดรับการขนานนามวา	“ลิตเติ้ลเวนิส”	ปัจจุบันเมืองเกาแกแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองที่นามาเยือนเป็นอันดับตนๆของประเทศฝรั่งเศส	เป็นสถานที่ที่
คูรัก	มักจะใหคําสัญญาในความรักระหวาง	กันและกัน	ใหทานเดินเลนเที่ยวชม
ความโรแมนติกของเมือง

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Novotel	Dijon	Sud	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูเมืองปารีสจนกระทั่งถึงกรุงปารีส	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยุบนแมน้ําแซนน

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน	อีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2000	ปี	เมือง
ปารีส	มหานครซึ่งไดรับการกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงดานแฟชั่น	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน
อันสวยงามของทุงดอกเรบซีด,ไรองุน,และหมูบานชนบทของฝรั่งเศสจนกระทั้งเขาสูเมืองปารีส

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



นําทานเขาชม	พระราชวังแวรซายส	(มีไกดทองถิ่นบรรยาย	ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก	ที่สําคัญเที่ยวแบบ
VIP	ไมมีตอคิว)	พระราชวังที่ถูกสรางขึน้มาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี	ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งไดรับการ
ตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง	ชมความงดงามของหองตางๆ	อาทิเชน	หองอพอลโล,	หองนโปเลียน	หอง
บรรทมของราชินี,	หองโถงกระจกทองพระโรง,	หองสงครามและสันติภาพ	รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของ
อดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี
นําทานเดินทางสู	ทาเรือบาตามูซ	เพื่อลองเรือแมน้ําแซนน	ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือชื่นชมความ

งามของทัศนียภาพของนครปารีส	ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณสถาน	และ
อาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับ
ความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีสไดชื่อวาเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก	อาทิเชน	สะพานอเล็กซานเดอร,	ศาลาวาการ,	จัตุรัสคองคอรด,	โรงกษาปณ,	เกาะอิลเดอลาซิเต
ศูนยกลางเมืองแหงแรก	สถานที่ตั้ง	มหาวิหารนอเตรอดาม	หรือโบสถนอเตรอดาม	สรางดวยศิลปะแบบ
โกธิกที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงามซึ่งในอดีตเคยใชเป็นสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึน้
ครองราชย	มีอายุเกาแกกวา	800	ปีและทําใหใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลกงดงาม
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก(ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึน้สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน
เป็นตน	รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Campanile	Roissy	Invest	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย



พระราชวังแวรซายส	มีไกดทองถิ่นบรรยาย	ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก	ที่สําคัญเที่ยวแบบ	VIP	ไมมีตอคิว

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับพระนาง
มารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Campanile	Roissy	Invest	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	มงมารต	บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเตี้ยๆ	โดยมี	มหาวิหารซาเกรเกอร	ตั้งเดนเป็นสงาอยูเนิน

เขา	ชาวปารีสเขาถือวาเป็นสัญลักษณสําคัญชิ้นหน่ึงซึ่งเชิดหนาชูตาใหแกปารีสเทาเทียมกับหอไอเฟล	ประตูชัย
และมหาวิหารนอเตรอดาม
มหาวิหารซาเกรเกอร	สรางขึน้ดวยหินออนทั้งหลัง	ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ	สวนที่ตํ่ าลงมาก็มีโดม

บริวารขนาดกลางและขนาดเล็กลอมรอบอยู	โดมประธานตรงกลางมีความสูงไมนอยกวา	80	เมตร	บริเวณน้ี
สามารถมองเห็นนครปารีสปารีสในมุมมกวาง
นําทานชม	โบสถนอรทเธอดาม	ซึ่งตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกของกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	มหาวิหารเริ่มสราง

เมื่อปี	ค.ศ.1163	ระหวางรัชสมัยพระเจาหลุยสที่	7	โบสถน้ีไดรับการบรูณปฎิสังขรณโดยเออเซน	วียอเลต-เลอ-
ดุก	ผูเป็นสถาปนิกคนสําคัญคนหน่ึงของฝรั่งเศสการกอสรางเป็นแบบกอธิคเป็นมหาวิหารแรกที่ถูกสรางใน
ลักษณะน้ี	และการกอสรางก็ทําตอเน่ืองมาตลอดสมัยกอธิค	ประติมากรรม	และหนาตางปรดับกระจกสี	ราวปี
ค.ศ.	1790

นําทานเดินทางสู	รานปลอดภาษี	เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	มากมาย	อาทิเชน	เครื่องสําอาง,
น้ําหอม,	เครื่องประดับ,	กระเปาหนัง	และเครื่องหนังอื่นๆ	รวมทั้งเสื้อผา	Brand	Name	จากฝรั่งเศส
ใหทานถายรูป	พีระมิตแกว	พิพิธภัณฑลูฟวร

ชวงเทีย่ง
อาหารกลางวัน	อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยาง

เต็มที่

ชวงบาย
ใหทานช็อปป้ิงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง	แกลลารีล่าฟาแยตต	ซึ่งมีสินคา

แบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง	Louise	Vuitton	ทานที่ไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบาน
เมืองและโรงละครโอเปรา	ที่เกาแกสวยงาม	เพราะยานช็อปป้ิงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือนสวยงามมาก

ชวงคํ่า
อาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยางเต็มที่
ทีพ่ัก	Campanile	Roissy	Invest	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



อาหารกลางวัน	อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยางเต็มที่
อาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยางเต็มที่

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส	ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหน่ึง	ในอดีตประมาณคริสตศตวรรษที่	19	มีศิลปินดัง	ๆ	มาปักหลักอยู
หลายคนแตตอนน้ันยังไมดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซํ้าไป	และยังเป็น
ยานการคา	ที่นักทองเที่ยวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร	มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน	บนยอดเขามงมาทรที่
สูงที่สุดในปารีส	อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู	และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต
ในสงครามกับปรัสเซีย	นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค	(Joan	of
Arc)	ประดับอยูที่ดานหนาของซุมประตูดวย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

		Campanile	Roissy	Invest	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานไปชม	ประตูชัย	สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน	กอนน่ังรถผานชมสองฟากฝ่ัง	ถนนชองป เซลิ



เซ	ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย	ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลก
ผานชม	จัตุรัสคองคอรด	สถานที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยุโรป	เป็นลาน

ประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี	ค.ศ.	1789	ทานเดินทางไปยัง	แวรซายส	อดีต
เมืองหลวงและศูนยกลาง	การเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสที่	14	อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตก
เฉียงใต	ระยะทางประมาณ	24	กิโลเมตร
นําทานถายภาพกับ	หอไอเฟล	สัญลักษณของนครปารีสดวยความสูงถึง	1,051	ฟุต	กันอยางจุใจ
ไดเวลาอันสมควร	นําทานออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล	เพื่อทําการเช็คอิน	และทํา	TAX

REFUND

16.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	เที่ยวบินที่	QR	40	(16.05	–	23.30	น.)	/	QR	836	(02.15	–	12.40	น.)	แวะ
เปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินโดฮา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก



เที่ยวบินที่	QR	40	(16.05	–	23.30	น.)	/	QR	836	(02.15	–	12.40	น.)

อิสระอาหารเที่ยง

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเที่่ยง
12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรมมา
จากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง
ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	เพื่อมาสแก

รนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู

กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทา
กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
1.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
2.	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น

วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋
เป็นตัว๋กรุปซึ่งตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

3.	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึด
คามัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
4	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท
2.	กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดย

จะคืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
3.	สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดิน

ทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ	30
กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)
4.	คา	Coach	Tax	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)

6.	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7.	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
9.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ	ACE

Insurance	Limited	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4.	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)
5.	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	Schengen	(ทางบริษทัยินดี	ถาทานตองการใหบริษทัยื่นวีซาใหโดยคิดคา

ธรรมเนียมวีซาและตาบริการทานละ4,500	บาท	)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรทานละ	16	ยูโร
7.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	ทานละ	12	ยูโร

เอกสารประกอบการขอวีซาฝรัง่เศส
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง

มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน	เหมือนกัน

ทั้ง	2	รูป)

2.1)	สีพื้นหลังสีขาว
2.2)	ขนาด	2	น้ิว
2.3)	ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ
2.4)	ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง
2.5)	รูปถายจะตองเห็นหูทั้ง	2	ขาง
โปรดทราบวา	รูปถายยื่นวีซา	จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ	ICAO	(องคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศ)	ตูถายรูปมาตรฐาน	ICAO	เปิดใหบริการแกทานอยูทีภ่ายในศูนย	TLScontact.
ตารางดานลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน	โดยมีเครื่องหมาย	"✗"	และเครื่องหมาย	"✓",	สําหรับ

ภาพถายที่ไดมาตรฐาน	ซึ่งเป็นขอกําหนดของการยื่นขอวีซาเชงเกน
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
7.1)	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	(พอและเมตองมาแสดงตัว	ณ
วันที่ยื่นวีซาดวย)

7.2)	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและ
ใหระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันที่ยื่นวีซาดวย)

7.3)	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและ
ใหระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันที่ยื่นวีซาดวย)

7.4)	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5)	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6)	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ

ปกครองของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความ
ปกครองของผูอื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
เป็นตน	พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทาน้ัน**จดหมายรับรองการ

ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง
8.1)	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ
8.2)	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3)	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง

เงินเดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษ



เทานัน้
8.4)	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้
8.5)	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6)	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ

เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา
8.7)	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง

แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ
9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)
9.1)	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานัน้	พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันทีย่ื่นวีซา
-	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ

ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)

-	สเตทเมนท	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือน	ซึ่งออกโดยธนาคาร
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา	และ	บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******

10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
10.1)	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทาง

กับผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจาย
ใหบุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี

-	เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
-	กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก
-	กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน
10.2)	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย
10.3)	ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองมีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ได

คิวยื่นวีซา	พรอมทั้งตองระบุ	จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน
2557	หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา	ตองออกให	ณ	วันที่	4	กันยายน	2557	หรือ	หลังจาก
น้ันเทาน้ัน	จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตอง
ระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง	(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	จะตองถูกตอง
และตรงตามหนาพาสปอรต	วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย	เพื่อไม
ใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70	ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซา
12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูต	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา
สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย
ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ
2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ

เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
3.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคา
ทุกทานไวเหมือนเดิม

4.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน
พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน



**	ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม	**

บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผูรวม	เดินทางนอยกวา	25	ทาน
ตอ1บัส	***
**	สําหรับทานทีเ่ป็นมุสลิม	,	ทานมังสวิรัติ	,	ไมทานหมู	,	ไมทานเน้ือ	,	ไมทานไก	,	ไมทานปลา	โปรด

แจงลวงหนาอยางนอย	2	สัปดาห	**
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ	และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษทั	กอนทานทําการจองทัวร***
ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตาง

ประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะให
กรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

1.		การยกเลิกตองแจงลวงหนา	30	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก(ทาน
ละ20,000บาท)

2.		กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
3.		กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
4.		กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน		10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ5์.	ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ
5.		หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น


