
 

 

รหัสทัวร WCT1902805 
ทัวรยุโรป อิตาล-ีสวิตเซอรแลนด(จุงเฟรา)-ฝร่ังเศส  
8 วัน 5 คืน (QR) 
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร – โคลอสเซียม - เขตเมืองเกา 
น้ําพุเทรวี ่-วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต -  หอเอนเมืองปซา  
เมสเตร - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค  
วิหารเซ็นตมารค – ลองเรือกอนโดลา - อินเทอรลาเคน - น่ังรถไฟชมวิวพิชิต
ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลนไชเด็ค - ดีจอง  ปารสี - พระราชวังแวรซายย   
หางลาฟาแยต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่1   ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
18.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบินกาตารแอรเวย(เคาเตอร Q) เจาหนาท่ี
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสูกรุงโรมโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR835 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
วันที่2       โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเกา – น้ําพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต  
01.50 น. ออกเดินทางสูกรุงโรมโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR115 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟมูิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว 
 นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของแควน

ลาซีโอและประเทศอิตาล ีต้ังอยูทางตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตรยาวนาน
มากกวา 2,800 ป นําทานเดิน
ทางเขาสู “ นครรัฐวาติกัน ” “ 
ประเทศเอกราช ” หรอื “ รัฐ
อิสระท่ีเล็กที่สุดในโลก ” นํา
คณะทานเขาชมภายในของ 
“มหาวิหารเซนตปเตอร” ” (ขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดการเขาชม
ภายในมหาวิหารเซนตปเตอร 
ในกรณี มีการจัดงานพธีิตางๆ 
ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือในกรณี   คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพื่อไมใหเปน
ผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร)  ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใหญและ
สําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน 
เปนสถานที่ศักด์ิสิทธของพระศา
สนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด 
“ ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการ
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล
โล ” นําทานเขาสูภายในมหา
วิหารซึ่งประดับประดาไปดวย
งานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิ



 

 

เชน “ ปเอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระ
เยซูเจาไวบนตัก จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรม
อันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จตุัรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ
ใจกลางกรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีใน
โอกาสตางๆ  “ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระ
บิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ 
“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอส
เซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก สนามกฬีากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสราง
เกือบสมบูรณต้ังอยูใจกลางกรุงโรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางท่ีมีขนาดใหญที่สุดเทาที่
เคยมีการสรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความ
งดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี”่ ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม 

น้ําพุแหงน้ี เร่ิมเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงจากภาพยนตรเร่ือง " Three Coins in 
the Fountain " 
นักทองเที่ยวท่ีไดเดินทาง
มาเย่ียมชมน้ําพุแหงน้ีมี
ความเช่ือกันวา การโยน
เหรียญลงไปแลวจะได
กลับมาเยือนกรงุโรมอีก
ครั้งจากน้ันนําคณะทาน 
เดินทางชม ชอง “โอคูลูส” 
ชองแสงซึ่งเปนวงกลม
ขนาดใหญอยูตรงกลาง
หลังคาโดมของ “วิหาร
แพนธีออน” ภายในวิหาร
แพนธีออนยังใชเปน
สถานที่ฝงศพกษัตริย 
บุคคลในราชวงศและ
บุคคลสําคัญ เชน พระศพ
ของกษัตริย 2 พระองค
สุดทายของอิตาลีคือ พระ
เจาวิกเตอร เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล 



 

 

จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูย่ิงใหญในยคุฟم�นฟูศิลปวิทยา นํา
ทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเปน
สัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานท่ีนัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลี
ซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไว
เปนท่ีระลกึ จากน้ันนําคณะทานเดินทางสูเมืองปราโต 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Wall Art Hotel / Charme Hotel    ท่ีพักระดบัใกลเคียง  

 

วันที่3       หอเอนเมืองปซา – เมสเตร – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซาน
มาโค - วิหารเซ็นตมารค - ลองเรือกอนโดลา 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองปซา” (80ก.ม.ใชเวลาประมาณ 0.50 ช.ม.) เพ่ือเขาชม

ความมมหัศจรรยของ “หอเอน
แหงเมืองปซา” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลาง 
สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 
8 ช้ันโดยเร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.
1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 
ใชเวลากอสรางนานถึง 176 ป 
สําหรับหอเอนปซาน้ี ภายในมี
เสาหินออนทีสลักลวดลายดวย
ฝมือจิตรกรช่ือดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก สวนสาเหตุที่เอียง น้ัน
เกิดขึ้นหลังจากเม่ือสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียง
ออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยงัไมลม ยงัคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย นําทานลงเรือเขาสู “ เมืองเว
นิส ” (300ก.ม.ใชเวลาประมาณ 
2.45 ช.ม.) หน่ึงในเมอืงที่สวย
ที่สุดในประเทศอิตาลี เปนเมืองท่ี
รูจักกันในดานของความ
เจริญรุงเรืองทางประวติัศาสตร
และศิลปะที่ไดรับฉายาวา ราชินี



 

 

แหงทะเลอาเดรียตริก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และ เมืองแหงแสงสวาง 
เมืองเวนิส ถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมหมูเกาะขนาดเล็ก  ประมาณ 118 เกาะเขา
ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา  บน้ําเค็มน้ีต้ังอยูบริเวณชายฝم�งระหวาง
ปากแมน้ําโปกับแมน้ําพลาว ิซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบไดถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในป 
1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถเซนตมารค ” ซึ่งเปนโบสถแบบไบเซ็นไทนท่ี “ 
ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ใหทานได
สัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดรา” Gondora ท่ีมี
ชื่อเสียงระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่4   เวนิส – อินเทอรลาเกน – ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสูตัวเมืองอินเทอรลาเกน(490ก.ม.ใชเวลาประมาณ 5.15 ช.

ม.) 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอ

เบอรลันด ประเทศ
สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศ
สวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง
กลางเมือง ต้ังอยูระหวาง
ทะเลสาบสองแหงคือ 
Thunersee และ 
Brienzersee ทามกลาง
เทือกเขานอยใหญ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ 
ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปน
ฉากภาพยนตรไทย เร่ือง วันน้ีที่รอคอย   ใหทานไดอิสระกับการเลอืกซื้อสินคาสวิสฯ
อาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมช่ือดัง มดีพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพ
กับบรรยากาศอันโรแมนติก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
พักที่ :  City Oberland Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 



 

 

วันที่5   อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด – น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค – ดีจอง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทาน

จะไดชมวิวทิวทัศนแบบ
สวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุงหญา
อันเขียวขจี ดอกไมป�าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไม
เปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง 
พรอมนําทานเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยการ “น่ังรถไฟชมววิ” 
ทองเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แหงแอลป�แลวเปลี่ยนเปนรถไฟ
สายภูเขาท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ค ” รถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯ
ไดขุด เจาะไวท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร แลวนําทานลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟท่ีสูง
ที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch 
ซึ่ง มคีวามสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาท่ีนี่
สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค นําคณะทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace 
ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมนํ้าแข็งแกะสลักรูปราง
ตางๆ จากน้ันชมววิทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาด
การสงโปสการดจากทีทํ่าการไปรษณียท่ีสูงทีสุ่ดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
(พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดีท่ีสุดบนยอดเขา)  

บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก
ดานหน่ึงของ Top of 
Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ 
สถานีไคลนไชเด็ค” เพ่ือ
เดินทางสูสถานีสุดทาย 
“สถานีเลเทอรบรุนเนน”จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสู “เมืองดี
จอง” (295ก.ม.ใชเวลา
ประมาณ 3.15 ช.ม.) ซึ่งเปน
อีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของ
ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอ



 

 

เนสซองส,โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจดุเดนคือ การมุงหลังคาดวย
กระเบื้องสีแดงสด จดัเรียงเปนลวดลายงดงาม และยังเปนเมืองที่มีความสําคัญใน
ดานการคมนาคม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ : Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันที่6  ดีจอง - ปารีส - City Tour -  พระราชวังแวรซายย – ลองเรือชมแมน้ําแซนน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ 

หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสู 

“มหานครปารีส” (300ก.ม.
ใชเวลาประมาณ 3.00 ช.
ม.)  เมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส ต้ังอยูบนแมน้ํา
แซนน บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศสบนใจ
กลางแควน อีล-เดอ-
ฟรองซ จากการต้ังถิ่นฐาน
มากวา 2,000 ป ปจจบุัน
กรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัย
แหงหน่ึงของโลก และดวย
อิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟช่ัน วิทยาศาสตรและ
ศิลปะทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ระหวางการ
เดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเขาชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวรซายย”  ไกดประจําพระราชวงั
คอยบรรยายตามจดุตางที่สําคัญๆของพระราชวัง จัดเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของ
โลกยุคปจจบุัน เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท และสวนดอกไมที่มกีาร
ตกแตงไวอยางสวยงาม ผูที่กอสรางพระราชวังแวรซายส ที่งดงามแหงน้ี คือ พระเจา
หลุยสที่ 14 ของฝร่ังเศสพระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณถึง 37,000 ไร แต
ปจจุบันน้ันพ้ืนท่ีบางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอ่ืนจึงเหลือพ้ืนท่ีเพียง 5,500 ไร
แตอยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส ก็ยงัคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอ
มา  นําทานชมหองหับตางๆ ท่ีตกแตงอยางวจิิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ  อาทิ
เชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส, หองนโปเลียน, หองอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร Hall 
of Mirrors แตละหองของพระราชวังลวนมคีาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดย
ชางฝมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรคาแกการยกยอง ใหเปนพระราชวังท่ีงดงามล้ําคาท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก ชมหองประวติัศาสตรเมื่อคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขาเฝ�า
ราชสํานักฝร่ังเศส นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมชมสถานที่สําคัญ
คูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส 
ควรคาแกการอนุรกัษและ
สรางภาพใหปารีสโดดเดน
เปนมหานครท่ีงดงามแหง
หน่ึงของโลก อาทิเชน หอ
ไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , 
ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ 
วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,
โบสถนอรทเตรอดาม , 
พิพิธภัณฑออรเซย , แซง
วาล้ีด , พระราชวังบูรบ็อง 
,สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่7        ปารีส – ชมเมือง - แกลลารี-ลาฟาแยตต -  กรงุเทพฯ  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร 
ทางเหนือของปารีสและ
เปนจุดท่ีสูงที่สุดของเมือง 
ชม “มหาวิหารซาเคร-
เกอร” (Bassilica of 
Sacre Coeur) หรือ
วิหารพระหฤทัย  ที่สราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถานท่ี
อุทิศแดชาวฝรั่งเศส ที่
เสียชีวิตจาก  สงคราม
กับป รัสเซีย ออกแบบตาม
แบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สีขาวสวยเดนเปนสงา
บนเนิน เขามองมารต นําทานชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกลาววา 
เนินเขามองมารตเปนเนินแหงประวัติศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดา
ศิลปนท้ังหลาย ณ ที่แหงน้ีคือ ท่ีนัดพบของศลิปนมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 ผลงาน
ศิลปะไดม ีการสรางสรรคจากที่น่ีเปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยราน
กาแฟสไตลปารีเซียง อิสระ
ใหทานไดเดินชม
บรรยากาศ และเลือกซื้อ
ของที่ระลึกตางๆ นําทาน
ผานชม“ พิพิธภัณฑลูฟร ” 
ซึ่งต้ังอยูบนฝم�งขวาของ
แมน้ําแซนนสรางใน
คริสตศตวรรษที1่2เดิมเปน
ที่ต้ังป�อมปราการและเปน
พระราชวังท่ีประทับของ
กษัตริยฝร่ังเศสหลายพระองค ดานหนามีสัญลักษณเปนป รามดิแกวภายในเปนที่
สะสมงานศิลปะต้ังแตพระเจาฟรังซัวรที่2ชมลานประวัตศิาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” 
Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารอัีงตัวเนต  ถกู
ตัดสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมยัปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแหงแฟช่ัน“ ชองเอลิ
เซ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกวา 2 กโิลเมตรทีร่มรื่นไปด วยตนเม
เปم�ลตลอดสองขางทางและถือวาเปนถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ใหทานได
ถายภาพคูกับ “หอไอเฟล” สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัส



 

 

ทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณแหงชัยชนะท่ี
จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805 นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ 
Duty Free อิสระกับการ ชอปปم�งสินคาตามรสนิยมแบรนดช่ือดังนานาชนิด อาทิ 
น้ําหอม เส้ือผากระเป�า เครื่องสําอาง 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย จากน้ันสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie 

Lafayette  
 ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล 
21.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR 038 
 
วนัที่8       กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
08.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR 838 
19.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

  



 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 

  ห้องละ � ท่าน 
    เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
    พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-พ.ย. ���� 59,900 59,900 59,900 16,900 

ธ.ค. ���� 63,900 63,900 63,900 16,900 

เทศกาลปีใหม่ ���� 69,900 69,900 69,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลงั) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน

การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา 
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 



 

 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจํา
ต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู



 

 

เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 



 

 

โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


