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โรม–นครรัฐวาติกนั–มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม–นาํพุเทรวี-บันไดสเปน-หอเอนเมืองปิซ่า 

เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่า-อนิเทอร์ลาเค่น 

กรินเดลวาลด์-นังรถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา-ถํานําแข็ง ,  ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-ปารีส

เข้าพระราชวังแวร์ซายย์-ล่องเรือแม่นําแซนน์-มองมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-Duty Free-ช้อปปิงแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต 

กาํหนดการเดินทาง 

-  ม.ค.// -  ม.ค.// -  ม.ค.//  ม.ค.-  ก.พ.//  ม.ค.-  ก.พ.// -  ก.พ.// -  ก.พ.// -  ก.พ.// -  ก.พ. 

-  ก.พ.// -  ก.พ.//  ก.พ.-  มี.ค.//  ก.พ.-  มี.ค.//  ก.พ.-  มี.ค.// -  มี.ค.// -  มี.ค.// -  มี.ค.// -  มี.ค. 
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-  มี.ค.// -  มี.ค.//  มี.ค.-  เม.ย.//  มี.ค.-  เม.ย.// -  เม.ย.// -  เม.ย.// -  พ.ค.// -  พ.ค.// -  พ.ค. 

-  พ.ค.// -  พ.ค.// -  พ.ค.// -  พ.ค.//  พ.ค.-  มิ.ย.//  พ.ค.-  มิ.ย.// -  มิ.ย.// -  มิ.ย.// -  มิ.ย. 

-  มิ.ย.// -  มิ.ย.// -  มิ.ย.//  มิ.ย.-  ก.ค.//  มิ.ย.-  ก.ค.  

( กรุณาสํารองทีนังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยืนวีซ่า) 

วนัที         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.  น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน  เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์D) พร้อมเจ้าหน้าทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีนงับนเครือง 

วนัที         โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย 

 เขตเมืองเก่า – นําพเุทรว ี– บันไดเสปน – ปราโต้ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเทียวบินที TG 944 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 นําท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศ

อิตาลี ตงัอยูท่างตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ ,  ปี นาํคณะท่านเดินทางเขา้

สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ 

“ รัฐอิสระทีเล็กทีสุดในโลก ” นําท่านเข้าชม

ภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวน

สิทธใินการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์

ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพธิีต่างๆ ซึงไม่อาจ

เข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชม

ยาวมากเพือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการ

ท่ อง เที ยวอื นๆ ใ น โป ร แก รม ทัว ร์  ซึ ง เ ป็น

สิงก่อสร้างทีใหญ่และสําคัญที สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานทีศักดิสิทธ์ของพระศาสนจักร

โรมนัคาทอลิกทีมีขนาด “ ใหญ่ทีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นาํท่านเขา้สู่

ภายในมหาวิหารซึงประดบัประดาไปด้วยงาน

ศิลปะชินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The 

Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระ

ศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนันรถโค้ช

แ ล่ น ผ่ า น ส ถ า น ที สํ า คัญ ต่ า ง ๆ  พ ร้ อ ม ช ม

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ 

“ จัตุ รัส เว เนเ ซีย ” Piazza Venezia จตุ รัสที

ยิงใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาส

โซ สถานทีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที 
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2 ” ซึงไดชื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและทีมาของ 

“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนนัชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ  “โรมันฟอ

รัม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม”  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก 

สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ทีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตงัอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นสิงก่อสร้าง

ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดเท่าทีเคยมีการสร้างขึนมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชม

ความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านท่านชมความสวยงามของ “นาํพุเทรว”ี ซึงเป็นอีกหนึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม นาํพุแห่งนี เริมเป็น

ทีรู้จกัและมีชือเสียงจากภาพยนตร์เรือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเทียวทีไดเ้ดินทางมา

เยียมชมนาํพุแห่งนีมีความเชือกันว่า การโยน

เหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีก

ครัง นําท่านเดินทางต่อไปยัง  “ ย่านบันได

สเปน ” สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียง และเป็น

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึงของกรุงโรม  เป็น

สถานทีนัดพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซึง

ในเขตบริเวณนีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม

โรมันทีสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไวเ้ป็นที

ระลึก  

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร / จากนันนํา

ท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  

พกัที :     Charme Hotel  ทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที        หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค 

 วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพือเข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหิน

อ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชันโดยเริมสร้างเมือปี 

ค .ศ.1174 แล้ว เส ร็จเ มือ ค .ศ.1350 ใช้เวลา

ก่อสร้างนานถึง 176 ปี สําหรับหอเอนปิซ่านี 

ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือ

จิตรกรชือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงาม

มาก ส่วนสาเหตุทีเอียง นนัเกิดขึนหลงัจากเมือ
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สร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหนึง เมือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั

ไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนันี 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึงในเมืองทีสวยทีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีรู้จกักนัในดา้นของ

ความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะทีได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่ง

สายนํา เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสง

สว่าง เมืองเวนิส ถูกสร้างขึนจากการเชือมหมู่

เกาะขนาดเล็ก  ประมาณ 118 เกาะเขา้ด้วยกนั

ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา  บนาํเค็มนี

ตงัอยู่บริเวณชายฝังระหว่างปากแม่นําโปกับ

แม่นาํพลาว ิซึงเป็นส่วนหนึงของทะเลอาเดรียต

ริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทงัเมือง

และทะเลสาบไดถู้กประกาศให้เป็นมรดกโลก

ในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ที “ ใหญ่ทีสุด” ใน

ยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนังดงาม ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสน

โรแมนติกโดยการ “ นังเรือกอนโดร่า” Gondora ทมีีชือเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร / จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

พกัที :   Delfino Ambasciatori Hotel หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที          เวนิส เมสเตร้ - อนิเทอร์ลาเค่น – เดินเทยีวชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทาง ซึงเป็นบริเวณดินแดน

ทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” 

เ ดินทา งข้ามพรม แดนสู่สวิต เซอ ร์แ ล น ด์  

ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงาม ผ่าน 

เ มืองลูกา โน ทีอยู่ ในภ าคใ ต้ของประเ ทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมือง

นันถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจํานวนมาก อีกทังยัง

ตังอยู่ ริม “ทะเลสาบลูกาโน” ทีตงัอยู่ระหว่าง

พรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด-์อิตาลี 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



2006-2301-TG0109J-1                                              www.smileytour.com                                                            Page 5 of 12 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตงัอยู่ระหว่างทะเลสาบสอง

แห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง

เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิงท่านจะ

ไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ , นาฬิกาดอกไม ้, 

สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนีแหละคือสวิสฯแบบ

สุดสุด อย่างทีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และ

ยงัใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรือง วนันีทีรอ

คอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซือสินค้า

สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชือดัง มีด

พบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

คาํ อสิระกบัอาหารมือคาํตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการช้อปปิงของทุกท่าน 

พกัที :  City Oberland Hotel หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที        อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นังรถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

 ถาํนาํแข็ง ,  ปี - ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านออกเดินทางขึนมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์

แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ทีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียน

สีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมนําคณะเปลียน

บรรยากาศโดยการ “นงัรถไฟชมวิว” ท่องเทียว

ธ ร ร ม ช า ติ บ น ภู เ ข า สู ง  แ ห่ ง แ อ ล ป์ แ ล้ว

เปลียนเป็นรถไฟสายภูเขาที “ สถานีไคลน์ไช

เด็ค ” รถไฟทีจะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที

ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ทีความสูงถึง ,  

เมตร แลว้นาํคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที

สูงทีสุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน 

“ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเทียวหลายๆคนบอกว่า

ทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นําคณะท่านเข้าชมถํานําแข็ง , ปี Ice Palace ทีสร้างโดยการเจาะ

ธารนําแข็งเข้าไปถึง  เมตร พร้อมชมนาํแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนนัชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะ

ทีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทําการไปรษณย์ีทสูีงทสุีดในโลก 
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เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ

กรุ๊ปทดีีทีสุดบนยอดเขา)  

บ่าย นาํท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหนึงของ Top of 

Europe เปลียนรถไฟที “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” 

เพือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุน

เน่น”จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” 

ซึงเป็นอีกเมืองหนึงทีสวยงามของประเทศ

ฝรังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กันดี 

ชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์

และวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซึงมีจุดเด่นคือ 

การมุงหลงัคาด้วยกระเบืองสีแดงสด จัดเรียง

เป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองทีมีความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :   Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที          ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่นําแซนน์ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” 

( ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส โดย

ร ถ ไ ฟ ด่ ว น  TGV ห รื อ  Train A Grande 

Vitesse ด้วยความเร็วกว่า  กิโลเมตรต่อ

ชวัโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง 

และเปลียนบรรยากาศ การเดินทางดว้ยรถไฟ / 

ถึงมหานครปารีส นําท่าน ผ่านชม มหานคร

ปารีส  ตงัอยู่บนแม่นาํแซนน์บริเวณตอนเหนือ

ของประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตงัถินฐานมากว่า ,  ปี ปัจจุบนักรุง

ปารีสเป็นหนึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีลาํสมยัแห่งหนึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บนัเทิง สือ แฟชนั วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํให้กรุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสําคญั

ทีสุดแห่งหนึงของโลก 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นําท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุด

ต่างทีสําคัญๆของพระราชวัง  จัดเป็น  ใน  

สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบัน เพราะความ

สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน

ดอกไม้ทีมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผู ้ที

ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ทีงดงามแห่ง

นี  คื อ  พ ร ะ เ จ้ า ห ลุ ย ส์ ที   ข อ ง

ฝรังเศส พระราชวังในอดีตแห่งนีมีพืนที

ประมาณถึง ,000 ไร่  แต่ปัจจุบันนันพืนที  

บางส่วนถูกนาํไปใช้ประโยชน์ดา้นอืนจึงเหลือ

พื น ที เ พี ย ง  5,500 ไ ร่ แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม

พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและ

ยิงใหญ่อลังการเสมอมา  นําท่านชมห้องหับ

ต่างๆ ทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชือเทพ

เจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, 

ห้องนโปเลยีน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ 

Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาว

ฝรังเศส  ควรค่าแก่การยกย่องให้เ ป็นพระราชวังทีงดงามลํา ค่าทีสุดแห่งหนึงของโลก ชมห้อง

ประวติัศาสตร์เมือคราวทีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราชสํานักฝรังเศส นําท่าน “ล่องเรือชมแม่นํา

แซนน์” พร้อมชมชมสถานทีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝังของแม่นาํแซนน์ โบราณสถานและอาคารทีเก่าแก่

สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที

งดงามแห่งหนึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑล์ูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์

หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวาลีด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซาน

เดอร์ที  ฯลฯ 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  Best Western CDG Airport Hotel ทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที          ปารีส – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ -  Duty Free - ช้อปปิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก  
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 นําท่านเดินทางเพือ เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์

ลูฟร์” (ไกด์ประจําพพิิธภัณฑ์ คอยบรรยายตาม

จุ ด ต่ า ง ที สํ า คั ญ ๆ ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ )   เ ป็ น

พิพิธภัณฑ์ทีสําคัญและยิงใหญ่ทีสุดแห่งหนึง

ของโลกเป็นสถานทีตงัแสดงศิลปวตัถุนับชิน

ไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเมือ

ราชสํานกัยา้ยไปที แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิธ

ภณัฑ ์ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุชินสําคญั อาทิ 

ภาพวาด โมนาลซ่ิา ของลโีอนาร์โด ดาวินชี, รูป

ปันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล 

แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไว้

ด้วยปิรามิดกระจก ซึงเพิงก่อสร้างเพิมเติม

ขึ นม าใ น ปี  ค . ศ .1989 นํา ผ่ า นช ม “ จั ตุ รัส

คองคอร์ด” Place de la Concorde ทีพระเจา้หลุยส์ที 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิต

โดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรังเศส ชมถนนแห่งแฟชนั“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ทีมี ความยาวกวา่ 

 กิโลเมตรทีร่มรืนไปด ้วยตน้เมเปิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนทีติดอนัดบัสวยทีสุดในโลก ให้

ท่านไดถ้่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” 

ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะทีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้างขนึในปี ค.ศ.180 

นําท่านช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีที Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชือดังนานา

ชนิด อาทิ นาํหอม เสือผ้ากระเป๋า เครืองสําอาง 

เทียง อสิระกบัอาหารมือกลางวันเพือความสะดวกในการช้อปปิง 

บ่าย จากนนัสินค้าแบรนด์เนมชือดังทีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

คาํ อสิระกบัอาหารมือคาํตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการช้อปปิงของทุกท่าน 

พกัที :  Best Western CDG Airport Hotel ทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที         ปารีส - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - LA VALLÉE VILLAGE OUTLET  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและ

เป็นจุดทีสูงทีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวหิารพระหฤทยั  

ทีสร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์สถานทีอุทิศแด่ชาวฝรังเศส ทีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตาม

แบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นาํ

ท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ   
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 เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทงัหลาย ณ 

ที แ ห่ ง นีคือ  ทีนัดพ บ ข อง ศิล ปิ นมา ตัง แ ต่

ศตวรรษที 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรค์

จากทีนีเป็นจํานวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ใน

ย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปด้วย

ร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดิน

ชมบรรยากาศ และเลือกซือของทีระลึกต่างๆ  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ ช้อปปิงเอาท์เล็ทต์ทีใหญ่ทีสุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE ซึงเต็มไปด้วย

สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  

คาํ อสิระกบัอาหารมือคาํตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการช้อปปิงของทุกท่าน 

 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทียวบินที TG 933 

วนัที         กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ   ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นํา

ทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนนัทังนกีารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพมิ 

 

ม.ค.-มี.ค.  69,900 69,900 69,900 17,900 

เม.ย.-มิ.ย.  71,900 71,900 71,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยชันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพมิเติมจากเจ้าหน้าทีบริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
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 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทีมี

อุณหภมิูตาํและราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํ

ให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7 % และค่าภาษหีัก ณ ทีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษนีาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมทีพกั และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ  ยูโร 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ  บาทต่อวัน  

 

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก็้ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย  ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทงัหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อนืให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 
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หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ  ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 

ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง

มายนืวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความ

ประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาให้กบั

ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนดงัต่อไปน ี

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะ

คืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของ

การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง % ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ

มีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทังนีขึนอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพัก

ต่างประเทศเพือทจีะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธใินการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตวั

เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี เพราะเป็น

ค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

เงือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 0,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  70 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100 % 

 
 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทสีถานทูตเพือสแกนลายนวิมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
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3 เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงนิอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนเีพือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้นืวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทท่ีานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก

การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน 

การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ

เดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


