
 

 

รหัสทัวร WCT1902795 
ทัวรยุโรป อิตาล-ีสวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝร่ังเศส 9 วัน 6 คืน 
(TG) 
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร – โคลอสเซียม - น้ําพุเทรวี่  
วิหารแพนธีออน - บันไดเสปน - หอเอนเมืองปซา – เกาะเวนิส – สะพานถอน
หายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นตมารค - ลองเรือกอนโดลา – เขาจุงเฟ
รา – ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ป - ปารีส – เขาพระราชวังแวรซายย - ลองเรือแมน้ํา
แซนน  - ข้ึนหอไอเฟล - เขาพิพิธภัณฑลูฟร - Duty Free – หางลาฟาแยต 
ข้ึนหอไอเฟล - ชิมหอยเอสคาโก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอรD) พรอมเจาหนาที่คอย
ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 

 
วันที่2     โรม – นครรฐัวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเกา – น้ําพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต  
00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 944 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน ประเทศ อิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว 
 นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควน

ลาซีโอและประเทศอิตาลี ต้ังอยู
ทางตอนกลางของประเทศ มี
ประวติัศาสตรยาวนานมากกวา 
2,800 ป นําทานเดินทางเขาสู “ 
นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอก
ราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กที่สุด
ในโลก ” นําทานเขาชมภายในของ 
“มหาวิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวน
สิทธ์ิในการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ 
ซึ่งไมอาจเขาชมได หรอืในกรณี   คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเปน
ผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปนส่ิงกอสรางที่ใหญและ
สําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักดิสิ์ทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่
มีขนาด “ ใหญท่ีสุดในโลก ” ไดรบั
การออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล
โล ” นําคณะเขาสูภายในมหา
วิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงาน
ศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเชน “ 
ปเอตา ” ( The Pieta ) รูป
แกะสลักหินออนแมพระมารีอุม
พระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก 
จากน้ันนําทานน้ังรถโคชแลนผาน
สถานท่ีสําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ 



 

 

จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตรัุสที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม ผานชมระเบียง
ปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ  “ อนุสาวรียพระ
เจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัย
คอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” 
จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให
ทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณต้ังอยูใจกลางกรุง
โรม  โดยนับเปนส่ิงกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึน้มาในสมัย
อาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปตยกรรมอัน
เกาแกของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี”่ ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุ

แหงน้ี เร่ิมเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงจากภาพยนตรเร่ือง " Three Coins in the 
Fountain " นักทองเท่ียวท่ีไดเดินทางมาเยี่ยมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเช่ือกันวา การ
โยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้จากน้ันนําคณะทาน เดินทาง
ชม ชอง “โอคูลูส” ชองแสงซึ่งเปน
วงกลมขนาดใหญอยูตรงกลาง
หลังคาโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยัง
ใชเปนสถานที่ฝงศพกษัตริย 
บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ 
เชน พระศพของกษตัริย 2 
พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระ
เจาวิกเตอร เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 และยังมศีพของราฟาเอล 
จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุนอยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย่ิงใหญในยคุฟم�นฟูศิลปวิทยา นํา
ทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเปน
สัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลี
ซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไว
เปนที่ระลกึ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปราโต(320ก.ม.) 

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



 

 

วันที่3     หอเอนเมืองปซา – เมสเตร – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค 
 วิหารเซ็นตมารค - ลองเรือกอนโดลา*** 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองปซา” (95ก.ม.) เพื่อเขาชมความมมหัศจรรยของ “หอ

เอนแหงเมืองปซา” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลาง สราง
ดวยหินออน สูง 181 ฟุต ม ี8 ช้ัน
โดยเร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลว
เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 176 ป สําหรับหอ
เอนปซาน้ี ภายในมีเสาหินออนที
สลักลวดลายดวยฝมือจิตรกรช่ือดัง
แหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก สวนสาเหตุที่เอียง น้ันเกิดขึ้นหลังจากเม่ือ
สรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวด่ิงของ
ฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม ยงัคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานลงเรือเขาสู “ เมืองเวนิส ” (320ก.ม.) หน่ึงในเมืองที่สวยท่ีสุดในประเทศ

อิตาลี เปนเมืองท่ีรูจักกันในดานของความเจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะท่ี
ไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลอา
เดรียตริก เมืองแหงสายน้ํา 
เมืองแหงสะพาน และ เมืองแหง
แสงสวาง เมืองเวนิส ถกูสราง
ข้ึนจากการเชื่อมหมูเกาะขนาด
เล็ก  ประมาณ 118 เกาะเขา
ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเว
นิเทียทะเลสา  บน้ําเค็มน้ีตั้งอยู
บริเวณชายฝم�งระหวางปาก
แมน้ําโปกับแมน้ําพลาว ิซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี โดยท้ังเมืองและทะเลสาบไดถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในป 
1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถเซนตมารค ” ซึ่งเปนโบสถแบบไบเซ็นไทนท่ี “ 
ใหญท่ีสุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ใหคณะได
สัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดรา” Gondora ที่มี
ช่ือเสียงระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  



 

 

พักที่ :   Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่4   เมสเตร – โคโม - อินเทอรลาเคน – เดินเที่ยวชมเมือง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางสูประเทศสวิตเซอรแลนด ผานชมเมืองตางๆระหวางทาง ซึ่งเปน

บริเวณดินแดนทะเลสาบของ
ประเทศอิตาลีถึง “เมือง
โคโม” เดินทางขามพรมแดน
สูสวิตเซอรแลนด ระหวาง
ทางชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม 
ผาน เมืองลูกาโน ที่อยูใน
ภาคใตของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชี
โน โดยตัวเมืองน้ันถูก
ลอมรอบดวยภูเขาจํานวน
มาก อีกทั้งยงัต้ังอยูริม “ทะเลสาบลูกาโน” ท่ีต้ังอยูระหวางพรมแดนของประเทศ
สวิตเซอรแลนด-อิตาลี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอ

เบอรลันด ประเทศ
สวิตเซอรแลนดเมืองตาก
อากาศสวยงามพรอม
ทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง 
ต้ังอยูระหวางทะเลสาบสอง
แหงคือ Thunersee และ 
Brienzersee ทามกลาง
เทือกเขานอยใหญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะได
เห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯ
แบบสุดสุด อยางท่ีหลายคนยังไมเคยไดสัมผสั และยังใชเปนฉากภาพยนตรไทย เร่ือง 
วันน้ีที่รอคอย ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนด
เนมชื่อดัง มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 



 

 

พักที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่5     อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด – น่ังรถไฟชมวิวพิชติยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมววิพานอรามา – ไคลนไชเด็ค – ดีจอง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางขึ้นมุงหนาสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะ

ไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ท่ีมีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมป�าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไม
เปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง 
พรอมนําทานเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยการ “น่ังรถไฟชมววิ” 
ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แหงแอลป�แลวเปลี่ยนเปนรถไฟ
สายภูเขาที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค ” 
รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอด
อุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวที่
ความสูงถงึ 3,464 เมตร แลวนําทานลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงท่ีสุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึง่ มคีวามสูง 
4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดน
แหงสวรรค นําคณะทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace ทีส่รางโดยการ
เจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ จากน้ันชม
วิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการด
จากที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
(พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดีที่สุดบนยอดเขา)  

บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก
ดานหน่ึงของ Top of Europe 
เปลี่ยนรถไฟท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ค” 
เพ่ือเดินทางสูสถานีสุด  ทาย 
“สถานีเลเทอรบรุนเนน”จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสู “เมืองดีจอง” 
(350ก.ม.) ซึ่งเปนอีกเมืองหน่ึงท่ี
สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีต
เมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ชม



 

 

อาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส, โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี
จุดเดนคือ การมงุหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสด จัดเรียงเปนลวดลายงดงาม และยัง
เปนเมืองท่ีมีความสําคัญในดานการคมนาคม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่6     ดีจอง - น่ังรถไฟ TGV – ปารีส – เขาพระราชวังแวรซายย – ลองเรือแมน้ําแซนน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสู “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส โดยรถไฟดวน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 
300 กิโลเมตรตอชัว่โมง 
ทานจะไดชมวิวสวยงาม
ระหวางทาง และเปลี่ยน
บรรยากาศ การเดินทาง
ดวยรถไฟ / ถึงมหานคร
ปารีส นําทาน ผานชม มหา
นครปารีส  ต้ังอยูบนแมน้ํา
แซนนบริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลาง
แควนอีล-เดอ-ฟรองซ จากการต้ังถิ่นฐานมากวา 2,000 ป ปจจบุนักรุงปารีสเปน
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ ดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําให
กรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานเขาชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวรซายย”  ไกดประจําพระราชวงั
คอยบรรยายตามจุดตางท่ีสําคัญๆของพระราชวัง จดัเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของ
โลกยุคปจจบัุน เพราะ
ความสวยงามใหญโต
ของตัวปราสาท และ
สวนดอกไมที่มีการ
ตกแตงไวอยาง
สวยงามผูท่ีกอสราง
พระราชวังแวร
ซายส  ที่งดงามแหง
น้ี คือ พระเจาหลุยสที่ 
14 ของ
ฝร่ังเศส  พระราชวงั
ในอดีตแหงน้ีมีพ้ืนท่ี
ประมาณถึง 37,000 
ไร แตปจจุบันน้ันพื้นที ่ 
บางสวนถูกนําไปใช
ประโยชนดานอ่ืนจึง
เหลือพื้นท่ีเพียง 
5,500 ไรแตอยางไรก็
ตามพระราชวังแวร
ซายส ก็ยังคงความ
งดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา  นําทานชมหองหับตางๆ ที่ตกแตงอยางวิจิตร
บรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ  อาทเิชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส, หองนโปเลียน, หอ
งอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร Hall of Mirrors แตละหองของพระราชวังลวนมีคา
ดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรคาแกการยกยอง ให
เปนพระราชวงัท่ีงดงามลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวท่ี
พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขาเฝ�าราชสํานักฝร่ังเศส นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” 
พรอมชมชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถานและ
อาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรกัษและสราง
ภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , 
พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอ
ดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาลี้ด , พระราชวังบรูบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 
3 ฯลฯ 



 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร(อาหารทองถิ่น) (หอยเอสคาโกอบเนย , สเตก
สไตลฝร่ังเศส ,ของหวานประจําวัน ,ขนมปงฝรั่งเศส) 

พักที่ : Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่7    ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล  – เขาพิพิธภัณฑลูฟร – ประตูชัย 
 Duty Free - ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต – กรงุเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานข้ึนลิฟทสูช้ัน 2 ของหอไอเฟล พรอมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง จากน้ัน

นําทานเดินทางเพ่ือเขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (ไกดประจําพิพิธภัณฑ คอย
บรรยายตามจุดตางท่ี
สําคัญๆของ
พิพิธภัณฑ) เปน
พิพิธภัณฑที่สําคัญ
และยิ่งใหญท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลกเปน
สถานท่ีต้ังแสดง
ศิลปวัตถุนับช้ินไม
ถวน เดิมลูฟรเปน
พระราชวัง แตตอมา
เมื่อราชสํานักยายไปที่ 
แวรซายสก็ได
กลายเปนพิธภัณฑ 
ภายในจัดแสดง
ศิลปวัตถุช้ินสําคัญ 
อาทิ ภาพวาด โมนาลิ
ซา ของลีโอนารโด 
ดาวินชี, รูปปم�นวีนัส 
เดอมิโล, รูปแกะสลัก
ทาส ของไมเคิล แอง
เจโล ฯลฯ ประตูทางเขาตรงกลางครอบไวดวยปรามดิกระจก ซ่ึงเพ่ิงกอสรางเพ่ิมเติม
ข้ึนมาในป ค.ศ.1989 นําทานผานชมลานประวัติศาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” Place 
de la Concorde ทีพ่ระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกโิยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแหงแฟช่ัน“ ชองเอลิเซ ” 
(Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรทีร่มรื่นไปดวยตนเมเปم�ลตล  



 

 

อดสองขางทางและถือวาเปนถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก ใหทานไดถายภาพคูกับ 
“หอไอเฟล” สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม 
“ ประตชัูย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให
สรางขึ้นในป ค.ศ.1805 นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบั
การ ชอปปم�งสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม เส้ือผากระเป�า 
เคร่ืองสําอาง จากน้ันสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต 
Galerie Lafayette 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย จากน้ันสินคาแบรนดเนมช่ือดังที่หางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie 

Lafayette 
ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
พักที่ : Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วนัที่8      ปารีส – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา 

TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
12.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 931 
 
วนัที่9 กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

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

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ต.ค. ���� 72,900 72,900 72,900 19,000 

�� ต.ค.-�� พ.ย.//พ.ย. ���� 69,900 69,900 69,900 19,000 

ธ.ค. ���� 72,900 72,900 72,900 19,000 

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 อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 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 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

  
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 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
ตางประเทศหรือโรงแรมทีพั่กตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 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 ท้ังน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ



 

 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


