
 

 

รหัสทัวร WCT1902883 

ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด(จุงเฟรา) ฝร่ังเศส 9 วัน 6 คืน (QR) 
มหาวิหารเซ็นตปเตอร   โคลอสเซียม   น้ําพุเทรวี ่  วหิารแพนธีออน 
บันไดสเปน   หอเอนเมืองปซา   เมสเตร   เกาะเวนิส   สะพานถอนลมหายใจ 
จัตุรัสซานมาโค   วิหารเซ็นตมารค   ลองเรือกอนโดลา   อินเทอรลาเคน 
กรินเดลวาลด   น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา   ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป 
ภัตตาคารชมวิวพานอรามา   ไคลนไชเด็ค   เขาพระราชวังแวรซายย 
ลองเรือแมน้ําแซนน   มองมารต   มหาวิหารซาเครเกอร 

 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร 
16.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4เคารเตอรสายการบินกาตารแอรเวย(เคาเตอร Q) เจาหนาที่
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสูกรุงโรมโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR835 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 2 ชั่วโมง) 
วันที่2        โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร – โคลอสเซีย 
 เขตเมืองเกา – นํ้าพุเทรวี ่– วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต 
01.50 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR115 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว 
 นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” 

Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ
ที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศ
อิตาลี  ตั้ งอยู ท างตอนกลางของ
ประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนาน
มากกวา 2,800 ป นําคณะทานเดิน
ทางเข าสู  “ นครรัฐวาติ กัน  ” “ 
ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระ
ที่เล็กที่สุดในโลก ” นําคณะทานเขา
ชมภายในของ “มหาวิหารเซนตป
เตอร” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการ
เขาชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร 
ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซึ่งไม
อาจเขาชมได หรือในกรณี   คิวตอ
แถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมให
เปนผลกระทบกับรายการทองเที่ยว
อื่ น ๆ ใน โป รแ ก รม ทั ว ร  ซึ่ ง เป น



 

 

สิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” 
นําทานเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเชน “ 
ปเอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบน
ตัก จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรมอันเกาแกภายใน
กรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญใจกลางกรุงโรม ผาน
ชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ  “ 
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระบิดาของชา  อิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุง
โรม” จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให
ทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุง
โรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาท่ีเคยมีการสรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักร
โรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานทานชมความสวยงามของ “นํ้าพุ

เทรวี่” ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม 
น้ําพุแหงน้ี เริ่มเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงจาก
ภาพยนตรเรื่อง " Three Coins in the 
Fountain " นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมา
เยี่ยมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา การ
โยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุง
โรมอีกครั้ง จากน้ันนําทานเดินทางชม ชอง 
“โอคูลูส” ชองแสงซึ่งเปนวงกลมขนาดใหญ
อยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเปน
สถานที่ฝงศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและ
บุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2 



 

 

พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 
และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุค
ฟم�นฟูศิลปวิทยา นําทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง และเปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาว
วัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานได
ถายภาพไวเปนที่ระลกึ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
พักที่ :     Charme Hotel  ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3     หอเอนเมืองปซา – เมสเตร – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค 

- วิหารเซ็นตมารค - ลองเรือกอนโดลา*** 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองปซา” เพ่ือเขาชมความมมหัศจรรยของ “หอเอนแหง

เมืองปซา” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลาง สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 
8 ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลว
เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลากอสรางนาน
ถึง 176 ป สําหรับหอเอนปซาน้ี ภายใน
มีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝมือจิตร
กรชื่ อดั งแห งยุค ได สลักลวดลายไว
สวยงามมาก สวนสาเหตุที่ เอียง น้ัน
เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานได
ทรุดไปขางหน่ึง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม 
ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานลงเรือเขาสู  “ เมืองเวนิส ” 

หน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี 
เปนเมืองที่ รูจักกันในดานของความ
เจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและ
ศิลปะที่ไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลอา



 

 

เดรียตริก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และ เมืองแหงแสงสวาง เมืองเวนิส ถูกสราง
ขึ้นจากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ก  ประมาณ 118 เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเว
นิเทียทะเลสา  บน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝم�งระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบ
ไดถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในป 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถเซนตมารค ” ซึ่ง
เปนโบสถแบบไบเซ็นไทนที่ “ ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสก
ทองคําอันงดงาม ใหทานไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือ
กอนโดรา” Gondora ที่ มีช่ือเสียงระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :   Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4         เวนิส เมสเตร - อินเทอรลาเคน – เดินเที่ยวชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นํ าท านออก เดิ นท างสู ป ระ เทศ

สวิตเซอรแลนด ผานชมเมืองตางๆ
ระหวางทาง ซึ่งเปนบริเวณดินแดน
ทะเลสาบของประเทศ อิตาลีถึ ง 
“เมืองโคโม” เดินทางขามพรมแดน
สูสวิตเซอรแลนด ระหวางทางชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม ผาน เมืองลูกา
โน ที่อยูในภาคใตของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชีโน 
โดยตัวเมืองนั้นถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยูริม “ทะเลสาบลูกา
โน” ที่ต้ังอยูระหวางพรมแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด-อิตาล ี

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอร
ลันดประเทศสวิสเซอรแลนดเมือง
ตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 
2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee 
แล ะ  Brienzersee ท าม ก ล าง
เทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน 
ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุด
สุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉากภาพยนตรไทย เรื่อง วันน้ีที่รอ
คอย ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง มีดพับ, 
ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นําทานเดินทางเขาสูที่
พัก 

คํ่า อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
พักที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5       อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค – ดีจอง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะได

ชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ที่
มีทุ งหญ าอันเขียวขจี  ดอกไมป� าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสี
ในช วงฤดู ใบ ไม ร วง พรอมนํ าคณ ะ
เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟ
ชมวิว” ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แหงแอลป�แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขา
ที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค ” รถไฟที่จะนํา



 

 

ทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนํา
คณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอด
เข า จุ ง เฟ ร า ”  Jungfraujoch ซึ่ ง  มี ค ว า ม สู ง  4,158 เม ต ร  (13,642 ฟุ ต ) 
นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค นําคณะทานเขาชม
ถํ้านํ้าแข็ง 1,000ป Ice Palace ที่สรางโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเขาไปถึง 30 เมตร 
พรอมชมนํ้าแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลา
โต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
(พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดีที่สุดบนยอดเขา)  

บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีกดานหน่ึง
ของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสูสถานี
สุดทาย “สถานีเลเทอรบรุนเนน”จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสู “เมืองดีจอง” ซึ่ง
เปนอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศ
ฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอร
กันดี  ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนส
ซองส, โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุค
กลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวย
กระเบ้ืองสีแดงสด จัดเรียงเปนลวดลายงดงาม และยังเปนเมืองที่มีความสําคัญในดานการ
คมนาคม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6         ดีจอง – รถไฟดวน TGV - ปารีส – พระราชวังแวรซายย – ลองเรือชมแมนํ้า

แซนน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสู “ มหานครปารีส ” 

(310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 



 

 

โดยรถไฟดวน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 
กิโลเมตรตอชั่วโมง ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การ
เดินทางดวยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส นําทาน ผานชม มหานครปารีส  ตั้งอยูบนแมน้ําแซ
นนบริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควนอีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่น
ฐานมากวา 2,000 ป ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก และ ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวรซายย” ไกดประจําพระราชวัง

คอยบรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆ
ของพระราชวัง  จัดเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน เพราะ
ค ว า ม ส ว ย ง า ม ใ ห ญ โ ต ข อ ง ตั ว
ปราสาท และสวนดอกไมที่มีการตกแตง
ไ ว อ ย า ง ส ว ย ง า ม  ผู ที่ ก อ ส ร า ง
พระราชวังแวรซายส  ที่ งดงามแห ง
น้ี  คื อ  พ ร ะ เจ า ห ลุ ย ส ที่  1 4  ข อ ง
ฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพื้นที่
ประมาณถึง 37,000 ไร  แตปจจุบัน
น้ันพื้นที่  บางสวนถูกนําไปใชประโยชน
ดานอ่ืนจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร
แตอยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส ก็
ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการ
เสมอมา  นําทานชมหองหับตางๆ ที่
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจาตางๆ  อาทเิชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส, หองน
โปเลียน, หองอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร Hall of Mirrors แตละหองของพระราชวัง
ลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยอง
ใหเปนพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่



 

 

พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขาเฝ�าราชสํานักฝรั่งเศส นําทาน “ลองเรือชมแมนํ้าแซนน” 
พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดด
เดนเปนมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวา
การ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซง
วาลี้ด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Best Western CDG Airport Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7     ปารีส – มองมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - LA VALLÉE VILLAGE OUTLET 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร ทาง

เหนือของปารีสและเปนจุดที่สูง
ที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซา
เ ค ร เ ก อ ร ”  ( Bassilica of 
Sacre Coeur ) หรือวิหารพระ
หฤทัย  ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
สถานที่ อุทิศแดชาวฝรั่งเศส ที่
เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล
โรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สีขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขามองมารต นํา
ทานชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเปนเนินแหง
ประวัติศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปนทั้งหลาย ณ ที่แหงน้ีคือ ที่นัดพบ
ของศิลปนมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมี การสรางสรรคจากที่น่ีเปนจํานวนมาก 
อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสอง
ขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และ
เลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู ชอปปم�งเอาทเล็ทตที่ใหญที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE 
ซึ่งเต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมาย  

คํ่า อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
พักที่ :  Best Western CDG Airport Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8        ปารีส - พิพิธภัณฑลูฟร -  Duty Free - ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางเพ่ือ เขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (ไกดประจําพิพิธภัณฑ คอย

บรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพิพิธภัณฑ)  เปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุด
แหงหน่ึงของโลกเปนสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไมถวน เดิมลูฟรเปนพระราชวัง แต
ตอมาเมื่อราชสํานักยายไปที่ แวรซายสก็ไดกลายเปนพิธ
ภัณฑ ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด 
โมนาลิซา ของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�นวีนัส เดอ
มิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ 
ประตูทางเขาตรงกลางครอบไวดวยปรามิดกระจก ซึ่ง
เพิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาในป ค.ศ.1989 นําผานชม“ 
จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระ
เจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนน
แหงแฟชั่น“ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่มี 
ความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปด วยตนเมเปم�ล
ตลอดสองขางทางและถือวาเปนถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ใหทานไดถายภาพคูกับ 
“หอไอเฟล” สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ 
ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้น
ในป ค.ศ.180 นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปم�ง
สินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้อผากระเป�า เคร่ืองสําอาง 

เที่ยง อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย จากนั้นสินคาแบรนดเนมช่ือดังที่หางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie 

Lafayette  



 

 

คํ่า อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
 ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล 
22.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเที่ยวบินที่ QR 038 
วนัที่9        กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 838 
19.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คช่ันส  
ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ปใหม 2563 78,900 78,900 78,900 18,900 

31 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563 75,900 75,900 75,900 18,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลงั) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก



 

 

วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท*** 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา 

ในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 



 

 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 



 

 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


