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โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน 
บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค 
วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 

ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี 
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV 
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2  

มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต   
กำหนดการเดินทาง 

07-16 ก.ค. // 22-31 ก.ค. // 14-23 ส.ค. // 18-27 ส.ค. // 11-20 ก.ย. // 25 ก.ย.- 04 ต.ค.  
 16-25 ต.ค.2 // 21-30 ต.ค. // 06-15 พ.ย. // 20-29 พ.ย. // 27 พ.ย.-05 ธ.ค. // 04-13 ธ.ค. 2561  

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 10 วัน TG
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วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
วันที่2       โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    
                เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปิซ่า         
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว 
นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
2,800 ปี นำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ 
ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นำคณะ
ท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวน
สิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใน
กรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   
คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับ
รายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่
ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์
ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” นำคณะเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า 
” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่าน
สถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza 
Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี
ในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มา
ของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของ
ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” 
ให้คณะได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคล
อสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลาง
แจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลาง
กรุงโรม   โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่
เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง 
ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่
ของกรุงโรม


เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย	 นำคณะท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและ
มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the 
Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่ง
นี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมา
เยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนำคณะท่าน เดินทางชม ช่อง 
“โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง
หลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออน
ยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคล

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%253Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%253A9&ie=windows-874&q=%25E1%25BE%25B9%25B8%25D5%25CD%25CD%25B9
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สำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระ
เจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ใน
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นำท่านคณะท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และ
เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้า
สู่ที่พัก 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : NOVOTEL SESTO HOTEL    ที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่3      หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค   
                วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำคณะท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้าชมความ
มหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
โดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซ่านี้ ภายในมี
เสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้
สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้น
หลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดู
ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยัง
ไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย	 นำคณะท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันใน

ด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมือง
แห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาด
เล็ก  ประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ
เทียทะเลสา  บน้ำเค็มนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งระหว่างปาก
แม่น้ำโปกับแม่น้ำพลาวิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรีย
ตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและ
ทะเลสาบได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987  ชม
ความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบ
ไบเซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับ
ประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม ให้คณะได้สัมผัสคลอง
แห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” 
Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 


ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Novotel Venezia Mestre Castellana Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
วันที่4        เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองลูเซิร์น ” ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็น
ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมี  ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่
เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำ  หรับเลี้ยงสัตว์ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่อง
เที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย	 นำคณะไปถ่ายรูปกับ “ อนุสาวรีย์สิงโต ”  อนุสรณ์

รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขา
แด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำ
ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “ สะพานไม้คาเปล ”    ที่
มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุม
ตลอด ทอดตัวข้าม   “ แม่น้ำรุซซ์ ” (Reuss)ซึ่งสร้าง
มากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขต
เมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคย ถูกไฟไหม้เมื่อปี 
1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม


ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Grand Europe Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่5       ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี  
                 ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อิน เทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก 
นำคณะท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกริน
เดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิว
ทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอัน
เขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือ
ใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมนำคณะ
เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว” ท่อง
เที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยน
เป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟ
ที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด 
เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วนำคณะลง
รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of 
Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่อง
เที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นำคณะท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนั้น
ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการ
ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปที่ดีที่สุดบนยอดเขา)


บ่าย	 นำคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้าน
หนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ค” เพื่อเดินทา งสู่สถานีสุด  ท้าย 
“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” นำคณะท่านออกเดินทาง
มุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของ
แบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขา
น้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขา

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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จุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยัง
ไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย   ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสิน
ค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศ
อันโรแมนติก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก


ค่ำ อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
พักที่ : CITY OBERLAND HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่6       อินเทอร์ลาเค่น - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่งเป็นอีกเมือง
หนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวง
แห่งแคว้นเบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอ
เนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง 
ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดง
สด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองที่มี
ความสำคัญในด้านการคมนาคม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย	นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV 
หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 
300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงาม
ระหว่างทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทาง
ด้วยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส นำท่าน ผ่านชม 
มหานครปารีส  ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-
เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก 
และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 
สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีส
เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำ
ท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่
สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณ
สถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้
ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของ
โลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลา
ว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์
นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , 
พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

 ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Mercure / Novotel Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่7       ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก


นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจำ
พระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2599
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD-%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%258C
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD-%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%258C
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581
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ปัจจุบัน   เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัว
ปราสาท     และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่าง
สวยงาม     ผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์   ที่งดงาม
แห่งนี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส  พระราชวัง
ในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร่  แต่
ปัจจุบันนั้นพื้นที่  บางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
อื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500  ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระ
ราชวังแวร์ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่
อลังการเสมอมา   นำท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้อง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของ
พระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่อง ให้
เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิ
บดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสำนักฝรั่งเศส 


เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะท่านเดินทางเพื่อ เข้าชมภายใน 

“พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) 
(ไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุด
ต่างที่สำคัญๆของพิพิธภัณฑ์)  เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน 
เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราช
สำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธ
ภัณฑ์ ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ 
อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดา
วินชี, รูปปั้นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ด้วยปิ
รามิดกระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 นำคณะขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชม
วิวมหานครปารีส(คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน)จากมุมสูง  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Mercure / Novotel Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่7       ปารีส - มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย 
                 Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำ ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่ “ ย่ า น ม อ
งมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร 
ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง 
ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of 
Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สร้างขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสีย
ชีวิตจาก  สงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบ
ศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามอ
งมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส 
จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง
ประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดา
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ศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์
จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ต
ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อ
ของที่ระลึกต่างๆ นำท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์สร้างในคริสต์
ศตวรรษที่12เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้าน
หน้ามีสัญลักษณ์เป็นปิ รามิดแก้วภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ที่   2 ชมลาน
ประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-
Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้ วยต้นเมเปิ้ลตล  อดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่
ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส 
บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโป
เลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805 นำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ง
สินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง จากนั้นสินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
บ่าย	   จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  
ค่ำ อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
พักที่ : Hotel Mercure / Novotel Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่9     ปารีส - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย


13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่10      กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , 

อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มี
อำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการโปรแกรม อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) – ฝรั่งเศส TGV 10 วัน TG  

ช่วงออกเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 

ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม )

              พักท่าน

เดียว / ห้อง 

                      จ่าย

เพ่ิม 

ก.ค.– ก.ย. 2561 86,900 86,900 86,900 28,000

ต.ค. 2561 92,900 92,900 92,900 28,000

พ.ย. 2561 83,900 83,900 83,900 28,000

27 พ.ย.-05 ธ.ค. 2561 87,900 87,900 87,900 28,000
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ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมเป็นหลัก 

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่
ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา


ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้า
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้
อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิด
ชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด


หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้อง

04-13 ธ.ค. 2561 89,900 89,900 89,900 28,000
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พักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะ
สามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 


• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ง
ทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 


• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็น
ผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบ
ถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง 
และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน


• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิด
ขึ้นดังต่อไปนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่น
วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่า
ธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสาย
การบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- 	 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง
โดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

100% 
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่าง

ประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้อง
การันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับ
ประเทศที่จะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด  
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็น
ภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูต


*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
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 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออม
ทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่าน
สมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดย
ละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ
สำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา  
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร
แยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ง
จดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอ
ยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก


