


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี

2 สนามบินมิลาน	-	เมืองมิลาน	-	เมืองเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวเน
เซีย	-	สะพานถอนหายใจ	-	พระราชวังดอจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหาร
ซานมารโค

พักที่
HOTEL
DELFINO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-
เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชา
เปล	บริดจ	-	แมนํารอยส

พักที่	IBIS
STYLES
HOTEL,
LUCERNE
หรือเทียบ
เทา

4 กระเชาไฟฟาโรแตร	-	ยอดเขาทิตลิส	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	เมืองดิจอง

พักที่	IBIS
GARE
HOTEL,
DIJON	หรือ
เทียบเทา

5 มหานครปารีส	-	เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	La	Vallee	Village
พักที่	IBIS
HOTEL
PARIS	หรือ
เทียบเทา

6 จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน	-
หอไอเฟล	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-	ทาเรือบาโตมูซ	-
ลองเรือ

พักที่	IBIS
HOTEL
PARIS	หรือ
เทียบเทา

7 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

8 สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	พ.ค.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿54,900 ฿8,500



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

15.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	5
เคานเตอร	K	สายการบิน	SINGAPORE	AIRLINE	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
18.30	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินสิงคโปร	แอรไลน	เทีย่วบินที	่SQ979	(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
22.00	น.	เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง	ทุกทานสามารถเดินซื้อสินคา	DUTY	FREE

หรือใชบริการของสนามบินสิงคโปรได	จนถึงเวลาเรียกขึน้เครื่อง
23.45	น.	ออกเดินทางสูกรุงมิลาน	ดวยเทีย่วบินที	่SQ378	(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	12	ชั่วโมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ชวงเชา
06.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิลาโน	มัลเพนซา	กรุงมิลาน	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย	6	ชั่วโมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เมืองเวนิส	(Venice	Mestre)	(ระยะทาง	311	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)	ฝ่ังแผน

ดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก	เป็นเมืองทาโบราณ	และเป็นเมืองที่ใชคลองใน
การคมนาคมมากที่สุด

นําทานสู	ทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)	นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส	สูเกาะเวนิส	หรือ
เวเนเซีย	(Venezia)	ดินแดนแสนโรแมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน	มี
สมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา	400
แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณ	ซานมารโค	ศูนยกลางของเกาะเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	สปาเก็ตตี้หมึกดํา



ชวงบาย
นําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส	ชมสะพานถอนหายใจ	(Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนาสนใจใน

อดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครั้ง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่พํานัก
ของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง

นําทานถายรูปบริเวณ	จัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลนที่
สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้ง	โบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่มี
โดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน

จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก	เชน	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส,	ชมโบสถ
ซานมารโค,	เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย	อาทิเชน	เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส	หรือน่ังจิบกาแฟ
ในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	ค.ศ.1720	จากน้ันอิสระตามอัธยาศัย	ไดเวลาอันสมควร	นําทาน
น่ังเรือกลับสูฝ่ังเวนิส	เมสเตร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	DELFINO	HOTEL	หรือเทียบเทา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

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

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา



เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	เมืองเวนิสไดรับฉายาวา
ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก	เมืองแหงสายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และเมืองแหง
แสงสวาง	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก	ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี	ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโป
กับแมน้ําปลาวี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	สปาเก็ตตี้หมึกดํา

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	HOTEL	DELFINO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูตัว	เมืองมิลาน	(Milan)	(ระยะทาง	270	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)	เมืองที่เรียกได

วา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก



ชม	แกลเลอรี	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galleria	Vittorio	Emanuele	II)	ที่นับวาเป็นชอปปิงมอลลที่สวยงาม
หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือ	ลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา

นําทานถายรูปกับ	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่ผสม
ผสานกัน	เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแหงมิลาน	สรางดวยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง	ความเชื่อศรัทธาในคริสตศาสนา	และความยิ่งใหญของพระศาสนจักร	ใน
การเผยแผความเชื่อคริสตชน	ในเขตลอมบาเดีย	ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ถือเป็นอาสนวิหารแมของ
อัครสังฆมณฑลมิลาน	ซึ่งเป็นอัครสังฆมณฑลที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
ทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(Lucerne)	(ระยะทาง	245	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เมืองทอง

เที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก	(Dying	Lion	of	Lucerne)	ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ	เพื่อเป็น

อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.1792
ชมสะพานไมชาเปล	(Chapel	Bridge)	ซึ่งมีความยาวถึง	204	เมตร	ทอดขามผานแมน้ํารอยส	(Reuss	River)

อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณของเมือง	ลูเซิรน	เป็นสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป	สรางขึน้เมื่อ
ปี	ค.ศ.	1333	โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน	จากน้ันใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส	เชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,
Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	STYLES	HOTEL,	LUCERNE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



อิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว

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

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

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

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

	พักที่	IBIS	STYLES	HOTEL,	LUCERNE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานขึน้กระเชาลอยฟาทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน	360	องศารอบตัวเอง	กระเชาไฟฟ าโรแตร	(Rotair)

ที่มีอยูเพียงสองแหงในโลก	ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึน้สู	ยอดเขาทิตลิส	(Titlis)



เขาชม	ถํ้าน้ําแข็ง	(Glacier	Grotto)ที่ไมเคยละลายมีความยาวถึง	130	เมตร	และมีความลึกสูงสุดถึง	15	เมตร
บันทึกภาพภายในถํ้าน้ําแข็งทามกลางอุณหภูมิ1-2	องศา	เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี
สุดแสนประทับใจเป็นอยางยิ่ง	ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ	ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงาม
ใหกับขุนเขาเป็นอันมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนเขาวิวพาโนรามา

ชวงบาย
นําทานขามแดนสู	เมืองดิจอง	ประเทศฝรัง่เศส	(ระยะทาง	350	กม.	ใชเวลา	เดินทางประมาณ	3.30	ชม.)

อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี	ผานทุงราบอันกวาง	ใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดังอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการ
ผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย	ผานชมอาคาร	บานเรือนสมัยเรอเนสซองส	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลางซึ่งมี
จุดเดน	คือการมุง	หลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	GARE	HOTEL,	DIJON	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

ถํ้ าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนเขาวิวพาโนรามา

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	IBIS	GARE	HOTEL,	DIJON	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	มหานครปารีส	(Paris)	(ระยะทาง	315	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)	เมืองหลวง

ของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน	ติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมาก
ที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองแวรซายส	เพื่อนําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังแวรซายส	(Versaille	Palace)	อันยิ่ง

ใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายใน
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยาง
มหาศาล

พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง	เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตร
บรรจง,	หองอพอลโล,	หองเมอคิวรี่,	หองกระจก	(Hall	of	Mirror)	ที่มีความยาวถึง	73	เมตร	ซึ่งเป็นหองที่พระยา
โกษาธิบดี	(ปาน)	ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่	14	แหงฝรั่งเศส
อีกทั้งยังเป็นหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี	อังตัวแนตต	มเหสีของพระเจาหลุยสที่	16,
ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม,	ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ

จากน้ันเดินทางสู	Chic	Outlet	La	Vallee	Villageเพื่อชอปป้ิงที่	เอาทเลตขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนมให
เลือกมากมายอาทิ	เชน	Coach,	Calvin	Klien,	Amani,	Burerry,	Fred	Perry,	Versace,	Diesel,	Givenchy,	Jimmy
Choo,	Longchamp,	Michael	Kors,	Roberto	Cavalli,	Samsonite,	Polo	Ralph	Lauren,	Ted	Baker,	Superdry,
Valentino,	Salvator	Ferragamo,	Hugo	Boss	และอื่นๆอีกมากมาย	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	หอยเอสคาโก
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	HOTEL	PARIS	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ



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

เป็นเอาทเล็ตที่รวมมากกวา	100	แบรนดดังแลวหรูหรา	ซึ่งเปิดทุกวัน	และอยู
ไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	หอยเอสคาโก
	พักที่	IBIS	HOTEL	PARIS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําชมมหานครปารีส	ผานลานประวัติศาสตร	จัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la	Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่

16	และพระนางมารีอังตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส	แลวผานเขาสูถนนสายโร
แมนติก	ชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเรียน

นําชมและถายรูปคูกับ	ประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโป
เลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในปี1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836

นําทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ	หอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส	ดวย
ความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนัก	ชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง

กรุงปารีสที่	แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galleries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน
Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต	,เครื่อง
หนัง,มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

นําทาน	ลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	River	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ

ชวงคํ่า
อาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	HOTEL	PARIS	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

	พักที่	IBIS	HOTEL	PARIS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09.00	น.	นําคณะเดินทางสูสนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาในการ

เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.00	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SINGAPORE	AIRLINEเทีย่วบินที	่SQ335	(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	12	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

06.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสิงคโปร	รอเปลี่ยนเที่ยวบินและชอปป้ิง	DUTY	FREE	ในสนามบิน
09.45	น.	ออกเดินทางสู	สุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	SINGAPORE	AIRLINE	เทีย่วบินที	่SQ972	(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
11.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ	หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ	ระหวางรอการเดินทาง	อัน

มิใช	ความผิดของบริษทั	อาทิเชน	วีซาไมผาน	ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษทัยังมิไดชําระแก
ทางคูคาของทางบริษทัหรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน
10.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.	กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาท	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ทีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยาง
นอย	21	วัน
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
3.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ



7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
10.	คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน	(กรณีมีวีซาแลวลดราคา	3,000	บาท)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
3.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	16	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(ฝรัง่เศส)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบันฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา
2.	รูปถายสีหนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	ใบหนาประมาณ	3	ซม.จํานวน	2	รูป	ฉากหลังตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ	และดานบนของหัวไหล	เพื่อสามารถเห็นใบหนา	ถึง	70-80%	ของภาพ	และเพื่อ
ความชัดเจน
3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน

-	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง	(มีอายุไมเกิน
3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
-	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมายรับรอง
การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือ
บริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
-	กรณีที่เป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน	
-	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
-	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
-	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียน	ภาษาอังกฤษ	(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน	ตอง
มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันและตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตอง
ตามหนาพาสปอรต)	
4.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณาสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน	

-	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	CERTIFICATE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกด
ชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา
-	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	นบัจากวันที่
นดัยื่นวีซา	สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน	และใน
ทุกหนาที่มีรายการเดินบัญชีของผูสมัคร	ตองมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี	หากไมมีไมสามารถใชยื่น
ได	***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***
5.	สําเนาสลิป	เงินเดือนยอนหลัง	3	เดือน	(ถามี)
6.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน
7.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)
8.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
9.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีและไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา
1.	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ

อําเภอเทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
2.	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
3.	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)



กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(เกี่ยวของทางสายเลือดเทาน้ัน	บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามีภรรยา)
ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี	
1.	หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และ

ตองระบุชื่อผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาส
ปอรต)
2.	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	นับจาก

วันที่นัดยื่นวีซา	สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือนและในทุก
หนาที่มีรายการเดินบัญชีของผูสมัคร	ตองมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี	หากไมมีไมสามารถใชยื่นได
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทาน้ัน***

หมายเหตุ:
1.	ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
2.	ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ
3.	หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัคร

ทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความ
จําเป็นในการใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร
4.	การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นคํารองขอวีซา
สถานทีย่ื่นคํารองวีซา:	ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรัง่เศสTLS	ตึกสาทรซิตี้	ชัน้	12ถนนสาทรใตที่ตึกสามารถ

จอดรถได	แตทางศูนยยื่นไมมีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทางทีส่ะดวก:	BTS	สถานีชองนนทรี
การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน	ทางบริษทัเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวยความ

สะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน
6.	ในกรณีที่ลูกคายื่นวีซากับทางบริษทัแลว	ทางบริษทัขออนุญาติไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวยกเวนในกรณีที่

วีซาไมผาน	ทางบริษทัจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง


