
 

ITALY SWITZERLAND FRANCE 
โรม วาติกันโคลอสเซียมปซา ฟลอเรนซเวนีส 
ลูเซิรน อนิเทอลาเกน ยอดเขาจุงฟราวเบิรน 

ดิจอง TGV TRAIN ปารีส CHIC OUTLET SHOPPING 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–กรุงโรม (อติาล)ี 

21.00 น. พรอมคณะทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 

วันที่สอง  โรม–สนามกฬีาโคลอสเซียม–นครรัฐวาตกิัน–น้ําพุเทรวี–่บันไดสเปน–ฟลอเรนซ 

00.20 น. สายการบินไทย เที่ยวบินท่ีTG 944นําทานเดินทางสูกรุงโรม ประเทศอิตาล ี

06.50 น. ถึงสนามบินกรุงโรมผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากรรถโคชรอรับคณะพรอมบริการน้ําดื่ม

และอาหารเชาแบบกลองดวยเมนู “ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย” นําทานเดินทางสูกรุงโรม(Rome)เมือง

หลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอ(Lazio)ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศอิตาลนีอกจากนี้โรมยังเปนที่ตั้งของ

นครรัฐวาติกันซึ่งเปนดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิคดวยถายรูปคูกับสนาม

กีฬาโคลอสเซียม(Colosseum)สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรยของโลกเปนสนามประลองยุทธ

ของชาวโรมันสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.79 และเปนสนามกีฬาขนาดใหญที่จุคนไดกวา50,000คน,ชมประตูชัยคอนสแตนติน

(Arch of Constantine)สัญลักษณแหงชัยชนะ, ชมอนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล(Victor Emmanuel 

Monument)หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียนผูสถาปนาประเทศอิตาลี พรอมชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมัน

ที่โรมันฟอรั่ม(Roman Forum), ชมน้ําพุเทรวี่(Trevi Fountain)ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลาสซัลวีที่มาของเพลง 

“ทรีคอยนออฟเดอะฟาวดเทน” ที่โดงดังในอดีตซึ่งนักทองเที่ยวมีความเชื่อวาหากโยนเหรียญอธิฐานไวจะไดกลับมา



 

กรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง,เที่ยวชม จัตุรัสบันไดสเปน(Spanish Steps)แหลงพบปะของหนุมสาวชาวอิตาเลียนยามวางซึ่งนิยม

มาพบปะกันบริเวณนี้ เปนจตุรัสที่มีอาคารสวยงามตางๆมากมายและกลายเปนแหลงชอปปงของคนเมือง 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเที่ยวชมนครรัฐวาติกัน(State of the Vatican City)ศูนยกลางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคที่ประทับของ

องคประมุขแหงศาสนา “พระสันตะปาปา” ชมความอลังการของมหาวิหารเซนตปเตอร(Basilica of Saint Peter)

ที่ใหญที่สุดในโลกไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา,ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา(Pieta)ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแอง

เจโลเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินีและยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก มีเวลาใหทานไดถายภาพคูกับทหารสวิส

ฯราชองครักษขององคสมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นเดินทางสูเมืองฟลอเรนซ(Florence)เมืองที่ไดรับการขนานนาม

วาสวยงามอีกทั้งยังเปนเมืองหลวงของศิลปะเรเนอซองสอีกดวย 

ค่ํา             บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

      นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม ฟลอเรนซ–ปซา–หอเอนปซา–เมืองเกาฟลอเรนซ–จตุรัสซิญญอเรีย–เวนิสเมสเตร 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมืองปซา(Pisa) บานเกิดของกาลิเลโอนักดาราศาสตรเอกของโลกซึ่งเปนคนแรกที่ใชกลอง

โทรทรรศนสองดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปกอนและเปนที่ตั้งของหอเอนปซาถายรูปคูกับหอเอนปซา(Leaning Tower 

of Pisa)สิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกสรางขึ้นในปค.ศ.1174 ที่ชาวโลกรูจักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโนมถวง

โดยนักวิทยาศาสตรเอกกาลิเลโอ และอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอทาทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือเขาไดพิสูจนวาของ

สองชิ้นซึ่งหนักไมเทากันถาปลอยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพรอมกัน 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเกาฟลอเรนซ (Florence Old Town) เมืองหลวงของแควนทัสคานี ตนกําเนิดของศิลปะแบบ

เรอเนซองส อดีตศูนยกลางดานสถาปตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มีเสนหอันนาหลงใหล

แหงนี้ไดชื่อวาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวใฝฝนมาเยือนมากที่สุดนําทานเขาสูเขตเมืองเกาที่ไดรับการคัดเลือกจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกเมื่อปค.ศ.1982ชมความยิ่งใหญของสัญลักษณประจําเมืองวิหารซานตามาเรียเดล

ฟโอเร (Santa Maria Del Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซแหงนี้โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีมาใช

ในการกอสรางทั้งสีชมพู สีเขียวและสีขาว ซึ่งนํามาผสมผสานกันไดอยางงดงาม อีกอยางหนึ่งที่โดดเดนไมแพกันคือ

โดมที่ทานสามารถมองเห็นไดไมวาจะอยูมุมไหนของเมือง ใกลกันเปน จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 



 

Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยางมาก เนื่องจากเปนท่ีตั้งของรูปปนเดวิด(David) ผลงานที่มี

ชื่อเสียงของไมเคิลแองเจโล ถัดมาริมฝงแมน้ําอารโน จะพบกับสะพานเกาแก สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) ที่มี

ความแปลกตาก็คือจะมีรานขายทองและอัญมณีอยูทั้งสองขางสะพานจากนั้นเดินทางสูเมืองเวนิส(Venice Mestre) 

แผนดินใหญในแควนเวเนโต เมืองที่มีเอกลักษณพิเศษสุดเมืองหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนประตูสูตะวันออกของยุโรป

ในอดีตเวนิสไดรับฉายาวา “เมืองแหงสายน้ํา และเมืองแหงสะพาน” 

ค่ํา                บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ CROWNE PLAZA VENICE EASTหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่สี ่  เกาะเวนิส–จัตุรัสซานมารโค–สะพานเรียลอัลโต–ลูเซิรน(สวิตเซอรแลนด) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานลงเรือขามสูเกาะเวนสิ (Venice Island) ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริคที่นี่เปนแผนดินที่ไมมีถนนสําหรับรถมีแตคู

คลองใชเรือสัญจรกันเปนหลักมีถนนก็เฉพาะสําหรับคนเดินเทานั้น เกาะเวนิสประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 

เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง มีศูนยกลางอยูทีจ่ตุรัสซานมารโค(Piazza San Marco) อันเปนที่ตั้งของ

พระราชวังเดิมหรือ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความเจริญรุงเรืองเมื่อครั้งทําการคากับตะวันออกไกลชม

สถาปตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน ณ มหาวิหารเซนตมารค, หอระฆัง, เสาแหงนักบุญ, อาคารรายระเบียงที่

แมแตนโปเลียนยังหลงใหล อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกหรือชอปปงสินคาของเมืองอาทิ 

ผาลูกไม, เครื่องแกวมูราโน, หรือจิบกาแฟในราน Cafe Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 1720 ทามกลางบรรยากาศ

อันแสนโรแมนติก ชมคลองที่กวางที่สุดของเกาะชมงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม

ทีส่ะพานเรียลอลัโต(Rialto Bridge)สัญลักษณทีโ่ดดเดนอีกแหงหนึ่งของเกาะเวนสิ 

 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน(Luzern) เมืองที่ตั้งอยูทางเหนือตอนกลางของสวิตเซอรแลนด เมืองเล็กๆอันแสนนารัก 

ซึ่งปจจุบันกําลังเปนที่นาจับตามองในดานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่นับวันยิ่งเจริญรุงเรือง 

ค่ํา                 บริการอาหารค่ํา ณภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ RADISSONBLUHOTEL, LUZERNหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 

วันที่หา  สะพานไมชาเปล–อนุสาวรยีสิงโต–ยอดเขาจุงฟราวยอรค–อินเทอลาเกน–ชอปปง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเที่ยวชมสะพานไมชาเปล(Chapel Bridge) สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนสะพานที่ถูกสรางขึ้นดวยไม โดย

สะพานแหงนี้ถือวาเปนสะพานไมที่มีความเกาแกที่สุดของยุโรป โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับดวยภาพเขียนที่

บอกเลาถึงประวัติของประเทศแหงนี้เปนจํานวนมาก ปจจุบันไดกลายเปนสัญลักษณที่สําคัญตอประวัติศาสตรของ

เมืองลูเซิรนดวยจากนั้นมุงเขาสูใจกลางเมืองเพื่อไปชมประติมากรรม อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก(Lion 

Monument)อนุสาวรียที่เปนสัญลักษณแหงความกลาหาญ ซื่อสัตยและเสียสละ ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหาร



 

สวิสที่เสียชีวิตจากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส แลวนําทานเดินทางสู เมืองกรุนด กรินเดอวาลด

(GrinderwaldGrun) ชุมชนเล็กๆ นารักเพื่อขึ้นรถไฟ(Cog Wheel) สายจุงฟราวบาหนเนน (Jungfrau Banen) สู ยอด

เขาจุงฟราว(Jungfraujoch) ปค.ศ. 2001 องคกายูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟราเปนพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ

แหงแรกของยุโรป ตลอดสองขางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติและภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป ระหวาง

เสนทางผานแนวปาสนที่สวยสดงดงดงาม แวะชมกลาเซียร(Glacier)หรือธารน้ําแข็งขนาดใหญจนถึงสถานีรถไฟที่สูง

ที่สุดในยุโรปยอดเขาจุงฟราวยอรคมีความสูงกวา 3,454 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ไดรับการขนานนามวา TOP OF 

EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปของการกอสรางของรถไฟสายนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ. 2012 สัมผัส

บรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปบนยอดเขา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิว

ที่สูงที่สุดในยุโรปมองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตรชมถ้ําน้ําแข็งแกะสลัก ทีอ่ยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตรสัมผัส

กับภาพของ ธารน้ําแข็งAletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลปยาวถึง 22 กิโลเมตรและหนา 700 เมตรโดยไมเคย

ละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจงุเฟราและไมควรพลาดกับการสงโปสการด

จากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป 

 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

บาย นําทานเดินทางลงจากยอดเขาเขาสูเมืองอินเทอลาเกน(Interlaken) เมืองที่มีความงดงามตามสภาพภูมิประเทศให

ทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยสัมผัสบรรยากาศใจกลางเมืองยานโฮอีเวก (Hoheweg) เปนถนนที่มีความสําคัญและมี

ชื่อเสียงของการเปนศูนยกลางการชอปปงในอินเทอลาเกน ท่ีเรียงรายดวยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งสวน

ใหญเปนบานไมสไตลสวิสชาเลตอันแสนนารักและรานคานาฬิกาชื่อดังมากมายของสวติเซอรแลนด 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่หก  อินเทอลาเกน–เบิรน–หอนาฬิกา ZEITGLOCKENTUM–ดิจอง (ฝรั่งเศส) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน(Bern) นครหลวงแหงประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัตศิาสตร

อันเกาแก และมีอาคารบานเรือนที่สวยงาม ตกแตงดวยดอกไม  ตนไมฯลฯ อีกทั้งยังเปนบานที่ทํางานของ

นักวิทยาศาสตรระดับโลก“อัลเบิรต ไอนสไตน”ชมสถาปตยกรรมอันเกาแกความงามของมรดกโลกที่คนสวิสยัง

รักษาไวก็คือเมืองเกาที่นารัก โบสถที่มีประวัติอันยาวนาน บานทุกหลังที่ลวนมีหลังคาสีแดง ถนนที่ปูดวยอิฐ และมีรูป

ปนตัวเล็กๆ ตลอดเสนทางเดินเมืองที่มีแมน้ําไหลผาน สะพานที่เกาแกในยานเมืองเกาไดรับการประกาศจากองคการ

ยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ใครมาที่นี่จะตองมาชมสัญลักษณคูบานคูเมืองกรุงเบิรนนั่นคือหอนาฬิกา 

Zeitglockenturmชื่อเมือง Berneแปลวาหมี ดังนั้นธงประจําเมืองนี้เลยมีสัญลักษณเปนรูปหมี 



 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองดิจอง(Dijon) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงของแควนเบอรกันดีแควนที่ตั้งอยูทางภาคตะวันออก

ของประเทศฝรั่งเศสเมืองดิจองเปนเมืองหลวงที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควนเบอรกันดีและประเทศ

ฝร่ังเศสเปนอยางมากโดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกบัไวนและ

การปลูกองุนแลว เมืองดิจองยังเปนอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสตศาสนาเปนอยางมาก เนื่องจากการมีโบสถ

คริสตจักรจํานวนมากตั้งอยูภายในเมือง อีกยังมีสถาปตยกรรมอันโดดเดนของอาคารเกาแกก็มีความนาสนใจเปน

อยางมาก 

ค่ํา                 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL DIJONSUD หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่เจด็  ดิจอง–รถไฟดวน TGV–ปารีส–ขึ้นหอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลียน–ถนนซองเอลิเซย–ชอปปง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

รถไฟ TGV(Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟดวน ความเร็วสูงใชเวลาเดินทางประมาณ150นาที

นําทานเดินทางสูกรุงปารีส เมืองศูนยกลางการออกแบบและแฟชั่นของโลกมหานครทันสมัยที่ไมเคยหยุดนิ่ง 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงแหงแฟชั่นและการชอปปง ถายรูปคูกับหอไอเฟล(Eiffel Tower)หนึ่งใน

สัญลักษณสําคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดวาเปนสัญลักษณแหงอนุสาวรียที่สูงทีสุ่ดในโลกจากนั้นนําทานชม

วิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนําทานขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล(Eiffel 

Tower)ชมประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe)ผานถนนชองเอลิเซย(Champs Elysees)ที่มากดวยรานรวง

ตางๆอิสระใหทานชอปปงสินคาอาทิ น้ําหอม, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา,เครื่องสําอาง และอื่นๆ ณ รานDutyFree 

Shopที่มีสวนลดพิเศษใหเฉพาะนักทองเที่ยวเทานั้นกอนที่จะมีเวลาใหทานไดชอปปงเปนการสงทายในGaleries 

Lafayette Department Store หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงปารีส 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือลองแมน้ําแซนน 

“แมน้ําแซนนเปนแมน้ําสายสําคัญของฝรั่งเศสโดยเฉพาะกับกรุงปารีส ซึ่งใชเปนทั้งในการเดินทางคาขายและ

ทองเที่ยว แมน้ําแซนนมีถิ่นกําเนิดมาจากทางแควน Dijon ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่เรียกวา 



 

“Langre Plateau” มีความยาวทั้งส้ิน 776 กิโลเมตร ไหลผานแควนและเมืองตางๆไปออกทะเลที่ชองแคบLe Havre 

ในอังกฤษ” 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSEหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 

วันที่แปด พระราชวังแวรซายส–LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLETSHOPPING 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานสูเมืองแวรซายส(Versailles)เมืองเล็กๆตั้งอยูชานเมืองปารีส  เปนเมืองที่โดงดังในฐานะที่เปนที่ตั้งของ

พระราชวังแวรซายส(Château de Versailles) เปนพระราชวังหลวงแหงหนึ่งของฝรั่งเศส พระราชวังแวรซายเปน

พระราชวังที่ยิง่ใหญและสวยงามแหงหนึ่งของโลกและนับเปน1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบันดวย นําทานเขาชม

หองกระจก (Galerie des Glacesหรือ The Hall of Mirrors) เปนหองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใชเปนหองลงนามใน

สัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 1และใชเปนที่ลงนาม กรณเียอรมนีบุกตี

ชนะฝร่ังเศสในสงครามโลกครั้งที่2 อีกดวย หองนี้พระเจาหลุยสที่ 14 ทรงทําการกอสรางเอง ภายในหองประกอบดวย

กระจกยักษ 17 บาน เปดออกแลวจะเห็นสวนแวรซายสอันสวยงาม 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู La Vallee Outlet Shopping VillageParisแหลงชอปปงที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา70 

ราน สัมผัสประสบการณ การชอปป ง ที่ ครบครันดวยสินคาชั้นนําต างๆ มากมายเชน  CELINE, KENZO, 

LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, 

VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, CELINE, DOLCE &GABBANA, 

GIVENCHY ฯลฯ 

 
ค่ํา                 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่เกา  ปารีส–เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล กรุงปารีสเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund  

13.40 น.            สายการบินไทยเที่ยวบินท่ี TG 931 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

.................................................................................. 
 

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

กําหนดวนัเดนิทาง 



 

07 ตค. – 16 ตค. 2561 16 ตค. – 25 ตค .2561 25 ตค. – 03 พย. 2561 03 พย. – 12 พย. 2561 

12 พย. – 21 พย. 2561 21 พย. – 30 พย. 2561 01 ธค. – 10 ธค. 2561 10 ธค. – 19 ธค. 2561 

19 ธค. – 28 ธค. 2561 
28 ธค. 2561 – 06 มค. 

2562 
06 มค. – 15 มค. 2562  

คาทวัรตอทาน : เดินทางเดือนตุลาคม 2561  – มกราคม 2562 

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)         ทานละ  111,000 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง      ทานละ  99,000 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง       ทานละ  94,900 บาท 

 เด็กอายุ 5-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ทานละ   83,900 บาท 

 เด็กอายุ 2-4 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ทานละ   55,900 บาท 

 ในกรณีทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่ม      ทานละ   18,900 บาท 

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบนิ คนืคาตั๋วเครื่องบนิ / ผูใหญ ทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มกีารไฮไลทสเีหลอืงจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มกีารไฮไลทสีฟาเทศกาลปใหมจะตองบวกเพิ่มอกีสเตปละ 5,000 บาท 

คาทวัรรวม :  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว  

 คาพาหนะทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง 

คาทวัรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง

พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให คาใชจายอื่นๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ 

เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 



 

 คาทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) :ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่องทิป

สําหรับหัวหนาทัวรเปนเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเปนที่ประทับใจของทาน 

วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย20 วันกอนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

เงื่อนไขการยกเลิก: 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 

โปรดทราบ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบอยางนอย 15 

วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัด

หยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน

ของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือ
การเขาออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 

เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ

เชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื้นหลังตองเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา)และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 6 

เดือนและไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา/

สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 

6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 

 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน

สม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ



 

กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายเปน

ภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง

บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน 

โดยระบุชื่อผูเดนิทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วาการ

อําเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วา

การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และกรุณาแตงกาย

ชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร

ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา

ทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคนืคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทาน

ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก

วีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 


