
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

โรม นครรฐัวาติกนั มหาวหิารเซ็นตปเตอร โคลอสเซียม - เขตเมืองเกา  น้ําพุเทรวี ่
วิหารแพนธีออน บันไดเสปน ปราโต -  หอเอนเมืองปซา เมสเตร - เกาะเวนิส  สะพานถอน

ลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นตมารค - ลองเรือกอนโดลา*** - มิลาน  ดูโอโม 
แกลเลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2  อินเทอรลาเคน  เดินเที่ยวชมเมือง -  กรินเดลวาลด 

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ําน้าํแข็ง1,000 ป -  ภัตตาคารชมวิวพานอรามา  

ไคลนไชเด็ค ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เขาพระราชวังแวรซายย - ลองเรือแมน้ํา
แซนน  - ขึ้นหอไอเฟล เขาพิพิธภัณฑลูฟร - City Tour -  Duty Free - ชอปปงแบรนดเนม – 
หางลาฟาแยต 

***นัง่รถไฟ TGV // ขึ้นหอไอเฟล // เขาพิพิธภัณฑลูฟร // ชิมหอยเอสคาโก*** 

กําหนดการเดินทาง 



 

23 ก.ย.-01 ต.ค. // 02-10 ต.ค. // 01-09 พ.ย. // 15-23 พ.ย. 2561  
( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4  
เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง

บนเครื่อง 

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

ปราโต         
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน ประเทศ อิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

แลว 

 นําคณะออกเดินทางสู  “กรุงโรม” Rome เมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศ

อิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร

ยาวนานมากกวา 2,800 ป นําคณะทานเดินทางเขาสู 

“ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ 

“ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นําคณะทานเขาชม

ภายในของ “มหาวิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเขาชมภายในมหาวิหาร

เซนตปเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือในกรณี   คิวตอแถวในการ

เขาชมยาวมากเพื่อไมใหเปนผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปน

สิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักด์ิสิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่

มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นําคณะเขาสูภายใน

มหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอก

มากมาย อาทิ เชน “ ป เอตา ” ( The Pieta ) รูป

แกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไว

บนตัก จากนั้นรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอม

ชม ส ถาป ตยกรรม อัน เก าแกภ ายในกรุงโรม  อาทิ 

“ จั ตุ รั ส เว เน เซี ย  ” Piazza Venezia จ ตุ รั ส ที่

ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ 

สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ  



 
“ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่  2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระบิดาของชา  อิตาลี 

“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” 

จากนั้นชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ใหคณะไดลงจาก

รถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬา

กลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาด

ใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงาม

สถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี่” ซึ่งเปนอีกหนึ่งสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุแหงนี้ เริ่ม

เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักทองเที่ยวที่ไดเดินทาง

มาเยี่ยมชมน้ําพุแหงนี้มีความเชื่อกันวา การโยน

เหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

จากนั้นนําคณ ะทาน เดินทางชม ชอง “ โอ

คูลูส”  ชองแสงซึ่งเปนวงกลมขนาดใหญอยูตรง

กลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” 

ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเปนสถานที่ฝงศพ

กษัตริย บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ เชน 

พระศพของกษัตริย 2 พระองคสุดทายของอิตาลีคือ 

พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจาอุม

แบรโตท่ี 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟนฟู

ศิลปวิทยา นําทานคณะทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

และเปนสัญลักษณอีกอยางหนึ่งของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขต

บริเวณนี้เต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไวเปนที่ระลึก จากนั้นนําคณะทาน

เดินทางเขาสูที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Wall Art Hotel / Charme Hotel    ที่พักระดับใกลเคียง  

วันที่3      หอเอนเมืองปซา – เมสเตร – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – 
จัตุรัสซานมาโค  วิหารเซน็ตมารค - ลองเรือกอนโดลา*** 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 
นําคณะทานออกเดินทางสู “เมืองปซา” เพื่อเขาชมความมมหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองป

ซา”  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค

กลาง สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดย

เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 

ใชเวลากอสรางนานถึง 176 ป สําหรับหอเอนปซา

นี้ ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝมือจิตร

กรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก 

สวนสาเหตุที่ เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสราง

เสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม 

ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันนี ้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานลงเรือเขาสู “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เปนเมืองที่รูจัก

กั น ใ น ด า น ข อ ง ค ว า ม เจ ริ ญ รุ ง เ รื อ ง ท า ง

ประวัติศาสตรและศิลปะที่ไดรับฉายาวา ราชินี

แหงทะเลอาเดรียตริก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง

สะพาน และ เมืองแหงแสงสวาง เมืองเวนิส ถูก

ส ร า ง ขึ้ น จ า ก ก า ร เชื่ อ ม ห มู เก า ะ ข น า ด เล็ ก  

ป ระ ม า ณ  118 เก า ะ เข าด วย กั น ใน บ ริ เว ณ

ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา  บน้ําเค็มนี้ต้ังอยูบริเวณ

ชายฝงระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบไดถูกประกาศ

ใหเปนมรดกโลกในป 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถเซนตมารค ” ซึ่งเปนโบสถแบบไบเซ็นไทน

ที่ “ ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ใหคณะไดสัมผัส

คลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดรา” Gondora ที่มี

ชื่อเสียงระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่ :  Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง                                      

วันที่4        มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2  
                  อิน เทอรลาเคน – เดินเที่ยวชมเมือง  



 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําคณะออกเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมือง

สําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู

บริเวณที่ราบลอมบารดี เปนเมืองที่มีชื่อเสียงใน

ดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปน

เมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอรกปารีส

ลอนดอน และ โรม  นํ าคณ ะชมภ ายนอก

“มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” 

สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง อันมีขนาด

ใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบันเปน 

“โบสถแคธอลิกที่ใหญเปนอันดั บ 3 ของโลก” และเปน มหาวิหารใหญอันดับสี่ของโลก สูง 157 

เมตร กวาง 92 เมตรเริ่มสรางในป ค.ศ.1386 ใชเวลากอสรางนานถึง 500 ป ชมความงดงามของยอด

ปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกวา 135 ยอด รูปปนนักบุญ คนและสัตวอีกกวา 3,000 รูป ลานดานหนาเปน

ที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิค

และชอปปงมอลลที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลกมีเวลา ใหทานไดเลือกหาซื้อสินคาชื่อดังมากมายที ่“แกล

เลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใชเวลากอสรางถึง 12 ปเปนอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้น

โมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดวยรานคาสินคาแบรนดเนมชื่อดัง เชน Prada, Louis Viton, 

Gucci, Bally,Amani, Moschino, Versace ฯลฯใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย บนถนนมองทนโปลียอง 

และถนนวิคเตอรเอมมานูเอลหรือน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศ… 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอร

ลันด ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตาก

อากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง

กลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสอง

แห งคือ  Thunersee และ Brienzersee 

ทามกลางเทือกเขานอยใหญ  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือ

ชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ 

ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่

หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉากภาพยนตรไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย   ใหทานไดอิสระกับการ

เลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับ

บรรยากาศอันโรแมนติก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 



 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน 
/ จากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่ : City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง                                               
วันที่5       อินเทอรลาเคน – กรนิเดลวาลด – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
                ถ้ําน้าํแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค - ดีจอง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณ ะทานออกเดินทางขึ้นมุ งหนาสู 

“หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวาง

การเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบ

สวิสเซอรแลนดแทๆ ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี 

ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือ

ใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง พรอม

นําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโ  ดยการ 

“นั่งรถไฟชมวิว” ทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลปแลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ 

“ สถานีไคลนไชเด็ค ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด เจาะไวที่ความ

สูงถึง 3,464 เมตร  แลวนําคณ ะลงรถไฟ ณ  “ สถานีรถไฟที่สู งที่ สุดในยุ โรป ” Top of 

Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 

ฟุต) นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค นําคณะทานเขาชมถ้ํา
น้ําแข็ง 1,000ป Ice Palace ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็ง

แกะสลักรูปรางตางๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควร

พลาดการสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้ อกลางวัน  ณ  ภั ตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พรอม

เมนูอาหารแบบกรุปที่ดีท่ีสุดบนยอดเขา) 
บาย นําคณะทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีกดานหนึ่งของ Top 

of Europe เปลี่ยนรถไฟที่  “ สถานี ไคลน ไช

เด็ ค ”  เพื่ อ เดิ น ท า งสู ส ถ า นี สุ ด   ท า ย 

“สถานีเลเทอรบรุนเนน”จากนั้นนําทานเดิน

ทางเขาสู “เมืองดีจอง” ซึ่งเปนอีกเมืองหนึ่งที่

สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหง

แควนเบอรกันดี ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนส

ซองส, โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี



 
จุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเปนลวดลายงดงาม และยังเปนเมืองที่มี

ความสําคัญในดานการคมนาคม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง 
วันที่6       ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เขาพระราชวังแวรซายย - ลองเรือ

แมน้ําแซนน  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะออกเดินทางเขาสู “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟดวน 

TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทานจะไดชมวิวสวยงาม

ระหวางทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การ

เดินทางดวยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส นํา

ทาน ผานชม มหานครปารีส  ตั้งอยูบน

แมน้ําแซนนบริเวณตอนเหนือของประเทศ

ฝรั่งเศสบนใจกลางแควนอีล-เดอ-ฟรองซ 

จ าก ก ารตั้ งถิ่ น ฐ าน ม าก ว า  2 ,000  ป 

ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก และ ดวย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งใน

เมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวรซายย” (คิวกรุปไมตองตอแถวนาน) ไกด

ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุดตางที่

สํ าคัญๆของพระราชวัง  จัดเปน  1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน  เพราะความสวยงาม

ใหญโตของตัวปราสาท   และสวนดอกไมที่มีการ

ตกแตงไวอยางสวยงาม   ผูที่กอสรางพระราชวังแวร

ซายส  ที่งดงามแหงนี้ คือ พระเจาหลุยสที่ 14 ของ

ฝรั่งเศส  พระราชวังในอดีตแหงนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 

37,000 ไร แตปจจุบันนั้นพื้นที่  บางสวนถูกนําไปใช

ประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่ เพียง 5,500 ไรแต

อยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส ก็ยังคงความ

งดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา  นําทานชมหอง



 
หับตางๆ ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ  อาทิเชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส, หองนโป

เลียน, หองอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร  Hall of Mirrors แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวย

ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยอง ใหเปนพระราชวังที่งดงามล้ํา

คาที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขาเฝาราชสํานัก

ฝรั่งเศส นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของ

แมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและ

สรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ

ลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออร

เซย , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที ่3 ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร(อาหารทองถิ่น) (หอยเอสคาโกอบเนย , 

สเตกสไตลฝรั่งเศส ,ของหวานประจําวัน ,ขนมปงฝรั่งเศส) 

พักที่ :Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พักระดับใกลเคียง 

วันที่7        ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล  – เขาพิพิธภัณฑลูฟร - ประตูชัย 

                  Duty Free - ชอปปงแบรนดเนม – หางลาฟาแยต - กรุงเทพฯ               
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

  นําคณะขึ้นลิฟทสูชั้น 2 ของหอไอเฟล พรอมชมวิวมหา

นครปารีส(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)จากมุมสูง...จากนั้น

นําคณะทานเดินทางเพื่อ เขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (คิว

กรุปไมตองตอแถวนาน) (ไกดประจําพพิิธภัณฑ คอยบรรยายตาม

จุดตางที่สําคัญๆของพิพิธภัณฑ)  เปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและ

ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกเปนสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุ

นับชิ้นไมถวน เดิมลูฟรเปนพระราชวัง แตตอมาเมื่อราช

สํานักยายไปที่ แวรซายสก็ไดกลายเปนพิธภัณฑ ภายในจัด

แสดงศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซา ของลี

โอนารโด ดาวินชี, รูปปนวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลัก

ทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขาตรงกลาง

ครอบไวดวยปรามิดกระจก ซึ่งเพิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาใน

ป ค.ศ.1989 นําทานผานชมลานประวัติศาสตร “ จัตุรัส

คองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 

16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแหงแฟชั่น“ ชองเอ



 
ลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเปลตล  อดสองขางทาง

และถือวาเปนถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ใหทานไดถายภาพคูกับ “หอไอเฟล” สัญลักษณอัน

โดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  

สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805 นําคณะชอปปงสินคาปลอดภาษี

ที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม 
เสื้อผากระเปา เครื่องสําอาง จากนั้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟา

แยตต Galerie Lafayette 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง 
บาย จากนั้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie Lafayette  

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน 

พักที่ :Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พักระดับใกลเคียง 

วนัที่8     ปารีส - กรงุเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร เดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการ 

เช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 931 

วนัที่9      กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสาย

การบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอน
เน็คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมู
คณะเปนสําคัญ 

อัตราคาบรกิารโปรแกรม อิตาล ี– สวิตเซอรแลนด (จุงเฟรา) – ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 

ชวงออกเดินทาง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

 

23 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 73,900 73,900 69,900 19,900 

02-10 ต.ค. 2561 79,900 79,900 75,900 19,900 

พ.ย. 2561 69,900 69,900 69,900 19,000 

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  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา

มาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขาหองพกัสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนกังานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยโูร 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอ
วัน  

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 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 ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ



 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 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 120 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 และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป 

FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 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 


