
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

โรม–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซ็นตปเตอร–โคลอสเซียม–น้ําพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน–บันได
สเปน-เซสโต 

หอเอนเมืองปซา–เมสเตร-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นตมารค-
ลองเรือกอนโดลา 

แองเกลเบิรก-ภูเขาหิมะทิตลิส-SkyWalk–ถ้ําน้ําแข็ง1,000 ป–ลานหิมะ 
ภัตตาคารวพานอรามา-ดีจอง-ปารีส–เขาพระราชวังแวรซายย-ลองเรือแมน้ําแซนน 

มองมารต-มหาวิหารซาเคร-เกอร-City Tour-Duty Free-ชอปปงแบรนดเนม-หางลาฟาแยต 



 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 17-25 ต.ค. 2561 

 ( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร  
17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4  

เคารเตอรสายการบินกาตารแอรเวย(เคาเตอร Q) เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่
นั่งบนเครื่อง 

20.55 น. ออกเดินทางสูกรุงโรมโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR833 

วันที่2       โรม – นครรฐัวาติกนั – มหาวิหารเซน็ตปเตอร - โคลอสเซียม    
                เขตเมืองเกา – น้ําพุเทรวี ่– วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – 

เซสโต 
00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 
01.35 น. ออกเดินทางสูกรุงโรมโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR115 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

 นําคณะออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและ

ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ มี

ประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ป นําคณะ

ท าน เดิ น ท างเข าสู  “ นครรัฐวาติ กั น  ” 

“ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่

เล็กที่สุดในโลก ” นําคณะทานเขาชมภายใน

ของ “มหาวิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวน

สิทธิ์ในการงดการเขาชมภายในมหาวิหาร

เซนตปเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซึ่ง

ไมอาจเขาชมได หรือในกรณี   คิวตอแถวใน

การเขาชมยาวมากเพื่อไมใหเปนผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปน

สิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน 

เป น ส ถ า น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธ ข อ ง พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร

โรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ” 

ไดรับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” 

นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไป

ดวยงานศิลปะชิ้น เอกมากมาย อาทิ เชน “ ป



 

เอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก จากนั้นรถโคช

แลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเน

เซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาว

สุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ  “ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งไดชื่อ

วาเปนพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ 

“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” จากนั้นชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  

“โรมันฟอรั่ม” ใหคณะไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุง

โรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวาง

ทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี่” ซึ่งเปนอีกหนึ่งสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุแหงนี้ เริ่ม

เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง "Three Coins in the Fountain" นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมา

เยี่ยมชมน้ําพุแหงนี้มีความเชื่อกันวา การโยนเหรียญ

ลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้น

นําคณะทาน เดินทางชม ชอง “โอคูลูส” ชอง

แสงซึ่งเปนวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคา

โดมของ “วิหารแพนธีออน”  ภายในวิหาร

แพนธีออนยังใชเปนสถานที่ฝงศพกษัตริย บุคคลใน

ราชวงศและบุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2 

พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 และยังมีศพของ

ราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟนฟูศิลปวิทยา นําทานคณะ

ทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเปนสัญลักษณอีกอยาง

หนึ่งของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณ นี้ เต็มไปดวย

สถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไวเปนที่ระลกึ จากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :     The Gate Hotel Firenze  ที่พักระดับใกลเคียง   
วันที่3      หอเอนเมืองปซา – เมสเตร – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ

จัตุรัสซานมาโค  วิหารเซน็ตมารค - ลองเรือกอนโดลา*** 

 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

นําคณะทานออกเดินทางสู “เมืองปซา” เพื่อเขาชมความมมหัศจรรยของ “ 

หอเอนแหงเมืองปซา” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย

ของโลกในยุคกลาง สรางดวยหินออน สูง 181 

ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลวเสร็จ

เมื่ อ  ค .ศ.1350 ใช เวลากอสรางนานถึง 176 ป 

สําหรับหอเอนปซานี้ ภายในมีเสาหินออนทีสลัก

ลวดลายดวยฝมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลัก

ลวดลายไวสวยงามมาก สวนสาเหตุที่ เอียง นั้น

เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐาน

ถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันนี ้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานลงเรือเขาสู “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เปนเมืองที่รูจักกัน

ในดานของความเจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะที่ไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก 

เมืองแหงสายน้ํ า เมืองแหงสะพาน 

และ เมืองแหงแสงสวาง เมืองเวนิส ถูก

สรางขึ้นจากการเชื่อมหมูเกาะขนาด

เล็ก  ประมาณ 118 เกาะเขาดวยกันใน

บริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา  บน้ํา

เค็มนี้ตั้งอยูบริเวณชายฝงระหวางปาก

แมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ ซึ่งเปนสวน

ห นึ่ ง ข อ ง ท ะ เล อ า เด รี ย ต ริ ก  ใ น

ภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้ง

เมืองและทะเลสาบไดถูกประกาศให

เปนมรดกโลกในป 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถเซนตมารค ” ซึ่งเปนโบสถแบบไบเซ็นไทนที่ 

“ ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ใหคณะไดสัมผัส

คลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดรา” Gondora ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่ :     Bedbank Vinice Mestre หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง  

วันที่4        เวนิส เมสเตร –โคโม – ชมความงามของทะเลสาป - แองเกลเบิรก  

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

นําทานออกเดินทางสูเมือง “โคโม” เมืองโคโม หรือ เมืองโคโม เปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรม

ผาไหมของอิตาลีมีชื่อเสียงยอดเยี่ยม 

ขายผาคลุมไหลของ จอง ปาตูร เนื้อ

บางเบาเนียนนุมผืนใหญมาก แตเมื่อ

พับแลวสามารถปนเปนกอนกลมแคกํา

มือเดียว ลวดลายและเนื้อผาสวยงาม

จับใจมาก และมีทิวทัศนสวยงามที่สุด

ของประเทศอิตาลี โดยเฉพาะที่บริเวณ

ทะเลสาบโคโม หากใครไดมาเที่ยว

อิตาลี พลาดไมได ที่ตองแวะทาเที่ยว

เมืองนี้ เมืองตากอากาศโคโม ไดชื่อวาเปนทะเลสาบสวยงามที่สุด และมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของ

อิตาลี รองจากทะเลสาบการดาและทะเลสาบมัจจอเร ทางเหนือของทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป 

เปรียบเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติ ที่สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนแหงนี้ เสนหของ

ทะเลสาบแหงนี้  คือ “วิลลา” บานพักตากอากาศอันหรูหรา เรียงรายรอบๆ ทะเลสาบโคโม จน

กลายเปนศูนยรวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสู“เมืองแองเกลเบิรก” (Engelberg) เมืองที่ถือไดวาตั้งอยูใจกลางยุโรปและ

ประเทศสวิตเซอรแลนด นําทานชมหมูบานแองเกิ้ลเบิรก ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับ อีกแหงหนึ่ง

ของเทือกเขาแอลป ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด และวิว ทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับ

หิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน 
/ จากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่ :     Terrace Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5       แองเกลเบิรก - ภูเขาหิมะทิตลิส  - SkyWalk – ถ้ําน้ําแข็ง1,000 ป – 

ลานหมิะ  ภัตตาคารวพานอรามา - ดีจอง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

นําทานเดินทางสู “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเชาหมุนไฟฟา Rotair Titlis ที่หมุนได 360 

องศา ระหวางชมวิวทิวทัศนของ เทือกเขาแอลป (The Alps)  ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความ

สูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งป เปนยอดเขาที่มีนักทองเที่ยวนิยมมาเลนสกีและทํากิจกรรม

บนลานหิมะเปนจํานวนมาก และบนยอดเขา

ทานจะไดสัมผัสกับ ถ้ําน้ําแข็ง (Glacier Grotto) 

ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุด

ถึง 15 เมตร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบน

ยอดเขา Panorama Restaurant  
บาย จากนั้นนําทานสูบริเวณ ลานสกี ใหทานไดอิสระ

จนถึ ง เวลาสม ควรนํ าท านลงจากยอดเขา 

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู “เมืองดีจอง” 

ซึ่ งเปนอีก เมืองหนึ่ งที่ สวยงามของประเทศ

ฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ชม

อาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส, โบสถและ

วิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ การ

มุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเปน

ลวดลายงดงาม และยังเปนเมืองที่มีความสําคัญ

ในดานการคมนาคม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Ibis Dijon Hotel   หรือที่พักระดับใกลเคียง 

วันที่6        ดีจอง - ปารีส -  มองมารต – มหาวหิารซาเคร-เกอร - ลองเรือแมน้าํ
แซนน     

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลาง

แควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 

2,000 ป ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหนึ่ง

ข อ ง โล ก  แ ล ะ ด ว ย อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ก า ร เมื อ ง 

การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและ

ศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญ



 

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีส

และเปนจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือ

วิหารพระหฤทัย  ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ

สถานที่ อุทิศแดชาวฝรั่งเศส ที่ เสียชีวิตจาก

สงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะ

สไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สี

ขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขามองมารต นํา

ทานชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจ

ก ล าวว า  เนิ น เข าม อ งม ารต เป น เนิ น แ ห ง

ประวัติศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปนทั้งหลาย ณ ที่แหงนี้คือ ที่นัดพบของศิลปนมา

ตั้งแตศตวรรษที่  19 ผลงานศิลปะไดมี  การสรางสรรคจากที่นี่ เปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานได

เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟ

สไตลปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ นําทาน “ลองเรือชม

แมน้ําแซนน”  พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน โบราณสถานและ

อาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปน

มหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ 

วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร
บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที ่3 ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :       Best Western CDG Airport Hotel ที่พักระดับใกลเคยีง 

วันที่7       เขาพระราชวังแวรซายย – ชมเมือง – ปารีส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวรซายย” (คิวกรุปไมตองตอแถวนาน) ไกด

ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพระราชวัง  จัดเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ

โลกยุคปจจุบันเพราะความสวยงาม

ใหญโตของตัวปราสาท และสวนดอกไม

ที่ มี การตกแต งไวอย างส วยงาม ผู ที่

กอสรางพระราชวังแวรซายสที่งดงาม

แห งนี้  คือ  พ ระเจ าหลุ ยส ที่  14 ของ

ฝรั่งเศส  พระราชวังในอดีตแหงนี้มีพื้นที่



 

ประมาณถึง 37,000 ไร  แตปจจุบันนั้นพื้นที่   บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 

5,500 ไร  แตอยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา  นําทาน

ชมหองหับตางๆ ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ  อาทิเชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส, 

หองนโปเลียน, หองอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร Hall of Mirrors แตละหองของพระราชวังลวนมีคา

ดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเปนพระราชวังที่งดงาม

ล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขาเฝาราชสํานัก

ฝรั่งเศส จากนั้นนําคณะทาน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําผานชม“ พิพิธภัณฑลูฟร” ซึ่งตั้ง 

อยูบนฝงขวาของแมน้ําแซนนสรางใน

คริสตศตวรรษ ที่ 12เดิม เปนที่ ตั้ งปอม

ปราการและเปนพระราชวังที่ประทับของ

กษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค ดานหนามี

สัญลักษณเปนปรามิดแกวภายในเปนที่

สะสมงานศิลปะตั้งแตพระเจาฟรังซัวรที ่ 

2  
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Best Western CDG Airport Hotel ที่พักระดับใกลเคยีง 

วันที่8      ปารีส - City Tour -  Duty Free - ชอปปงแบรนดเนม – หางลาฟาแยต – 
กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําทานชมลานประวัติศาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และ

พระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแหงแฟชั่น

“ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความ

ยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปด วยตนเมเปลตลอด

สองขางทางและถือวาเปนถนนที่ติดอันดับสวยที่สุด

ในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe 

สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสราง

ขึ้นในป ค.ศ.180 นําคณะชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปงสินคาตาม

รสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผากระเปา เครื่องสําอาง 
เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง 



 

บาย จากนั้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie Lafayette  
ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่าํตามอัธยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน 

ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล 

22.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเที่ยวบินที่ QR 038 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
08.00 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 832 

19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการ

บิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส  
ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ 

 

อัตราคาบรกิาร 

ชวงออกเดนิทาง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 
ป  

พักกบัผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง
                      จายเพิ่ม 

 

17-25 ต.ค. 2561 65,900 65,900 65,900 16,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทํา

ใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวซีายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ

พิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท*** 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 



 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา

มา 

ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนกังานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยโูร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอ
วัน  

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และ

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผล

ตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวี

ซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้
ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่

เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 



 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทาน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 

เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไม

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแต

ละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 

วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้ง

สองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 



 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย

สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของ

ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ี

ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


