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โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น า้พเุทรวี ่– บันไดสเปน – ปิซ่า 
หอเอนแห่งเมืองปีซ่า – เวนิส เมสเตร้ - จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - มลิาน – ดูโอโม – แทซ 
เซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - เวเว่ย์ – โลซานน์ – ดจีอง - ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายย์ 

ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ - ย่านมองมาร์ต – มหาวหิารซาเครเกอร์ – ชมเมือง – ชองเอลเิซ่ 
 ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที ่Duty Free – แกลลารี ลาฟาแยตต์ - แร็งส์ - La Vallee Village Outlet  

รหสัทัวร ์AEU84-22 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835 

วนัที่2        โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  
 เขตเมืองเก่า – น า้พุเทรวี ่– บันไดสเปน – ปิซ่า 
00.35 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR115 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลำซีโอและประเทศ

อิตำลี ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์ยำวนำนมำกกว่ำ 2,800 ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ 
“ นครรัฐวาติกัน  ” “ ประเทศเอก
ราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดใน
โลก  ” น ำท่ำน เข้ำชมภำยในของ 
“มหาวิห าร เซน ต์ ปี เตอ ร์ ” (ขอ
สงวนสิท ธ์ิ ในการงดการเข้าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใน
กรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่
อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อ
แถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้
เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงที่ใหญ่และส ำคญัที่สุดในนคร
รัฐวำติกนั เป็นสถำนที่ศกัด์ิสิทธข์องพระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกที่มีขนำด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ไดรั้บกำร
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น ำคณะเขำ้สู่ภำยในมหำวิหำรซ่ึงประดบัประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ิน
เอกมำกมำย อำทิ เช่น “ ปิ เอต้ำ  ” 
( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อน
แม่พระมำรีอุม้พระศพของพระเยซู
เจ้ำไวบ้นตัก จำกนั้ นรถโค้ชแล่น
ผ่ำนสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆ พร้อมชม
สถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ภำยในกรุง
โรม อำทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza 
Venezia จตุ รัสที่ ยิ่งใหญ่ ใจกลำง
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กรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถำนที่ใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ  “ อนุสาวรีย์
พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงได้ช่ือว่ำเป็นพระบิดำของชำ  อิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและที่มำของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลำงแห่ง
จกัรวรรดิโรมันอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” น าท่านชม “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก สนำมกีฬำกลำงแจง้ขนำดใหญ่ที่มีโครงสร้ำงเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม โดยนับเป็น
ส่ิงก่อสร้ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีกำรสร้ำงขึ้นมำในสมัยอำณำจกัรโรมัน ระหว่ำงทำง ท่ำนจะ
สำมำรถชมควำมงดงำมสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ของกรุงโรม   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพแุห่งน้ี เร่ิมเป็นที่รู้จกั
และมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ไดเ้ดินทำงมำเยีย่มชม
น ้ ำพุแห่งน้ีมีควำมเช่ือกนัวำ่ กำร
โยน เห รียญ ลงไปแล้วจะได้
กลบัมำเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง น ำ
ท่ ำน เดินทำงต่อไปย ัง  “ ย่ าน
บันไดสเปน”  สถำนที่ท่องเที่ยว
ที่มีช่ือเสียง และเป็นสัญลักษณ์
อีกอย่ำงหน่ึงของกรุงโรม  เป็น
สถำนที่ นัดพบของหนุ่มสำว
วยัรุ่นของอิตำลีซ่ึงในเขตบริเวณ
น้ีเต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมโรมันที่สวยงำม ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพไวเ้ป็นที่ระลึก  น าท่านออกเดินทางสู่ 
เมืองปิซ่า 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พกัที่ :  Galilei Hotel    ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3       ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปีซ่า – เวนิส เมสเตร้ - จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่“เมืองปิซ่า” เมือง
แสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน และยงัเป็น
บำ้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินที่มีช่ือเสียงของ
อิตำลีน ำท่ำนเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus 
เขำ้ชมควำมมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่ง
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เมืองปีซ่า”1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้ำงดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.
1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ีภำยในมีเสำหินอ่อนที
สลักลวดลำยด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดังแห่งยุคได้สลกัลวดลำยไวส้วยงำมมำกส่วนสำเหตุที่เอียงนั้ นเกิดขึ้น
หลงัจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไปขำ้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรำกฏว่ำเอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำนถึง 14 
ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของนักวิทยำศำสตร์ และนักดำรำ
ศำสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้สูิจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกที่สูงเขำ
สงัเกตพบว่ำไม่ว่ำวตัถุหนักหรือเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อย
ลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ีและเขำยงัเป็นคนแรกที่ใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำวเม่ือประมำณ 
400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงที่คน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำมเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัวำ่โลกเป็นศูนยก์ลำง
ของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยนืยนัวำ่ดวงอำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จนท ำให้เขำถูก
จบัคุมขงัในที่สุด ชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” รำชินีแห่งทะเล 
เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่“ เมืองเว
นิส” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลกเมืองเวนิสไดรั้บฉำยำว่ำรำชินี 
แห่งทะเลอำเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสำยน ้ ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพำน (City of 
Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่ำง (The City of Light) เรือน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่“เกำะซำนมำร์โค ”
ศูนยก์ลำง ของเมืองเวนิส พร้อมน ำ คณะเดินทำงเขำ้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  ระหวำ่งกำรเดินทำงชม
อนุสำวรียข์อง พระเจำ้วิคเตอร์เอ
ม ำ นู เอ ล ที่ 2 ถ่ ำ ย ภ ำ พ คู่ กั บ 
“ สะพานถอนหายใจ ” สะพำน
แห่ งสัญ ลักษ ณ์ ที่ เช่ื อม ต่อกับ 
พ ระ ร ำช วังด อ ร์ จ  ช ม ค ว ำม
สวยงำมของ “พระราชวังดอร์จ” 
(ภำยนอก)อันเป็นที่ประทับของ
เจ้ำเมืองเวนิส  ในยุคที่ยงัเป็นรัฐ
อิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงของ
กำรปกครองแควน้ ในยคุสมยันั้น ชม“โบสถเ์ซนตม์ำร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ใน
ยโุรปตะวนัตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora ที่
มีช่ือเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรำยกำรทวัร์กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์) 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั 
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พกัที่ :  Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่4         เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – ดูโอโม - แทซ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่
บริเวณที่รำบแห่งแควน้ลอมบำร์ดี น ำคณะเดินทำงสู่บริเวณ “ปรำสำทสฟอร์เซสโก”้ ปรำสำทสวยงำมหลงั
น้ีไดเ้คยเป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นที่พ  ำนักของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษที่ 
15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มีเวลำใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพกบัมุมสวยๆ ของน ้ ำพทุี่โพยพุง่บริเวณดำ้นหนำ้ปรำสำทส
ฟอร์เซสโก ้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนำดใหญ่โต

มโหฬำร สร้ำงขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำสร้ำงนำนกวำ่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์
แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” 
ลำนดำ้นหน้ำเป็นที่ตั้งของพระรำชำนุสำว
รียพ์ระเจำ้วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลที่ 2 ทรงมำ้ 
รำยลอ้มดว้ยอำคำรที่เก่ำแก่คลำสสิคและช้
อปป้ิงมอลลท์ี่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกหำซ้ือสินคำ้ช่ือดัง
มำกมำยที่ “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมำนู
เอลที่2 ” ที่ใช้เวลำก่อสร้ำงถึง 12 ปีเป็น
อำคำรหลงัคำกระจกโครงเหล็กพื้นโมเสก
ลวดลำยงดงำมมำก ภำยในประกอบด้วย
ร้ำนคำ้สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดัง เช่น Prada, 
Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, 
Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่ำนได้ช้อป
ป้ิงตำมอธัยำศยั บนถนนมองท ์นโปลียอง 
และถนนวิคเตอร์เอมมำนูเอล หรือนั่งจิบ
กำแฟชมบรรยำกำศ จากน้ันน าท่านสู่ เมืองแทซ ประตูสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจ
สวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้ำของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น 
สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนดเ์ป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนที่ไวใ้หมี้แต่อำกำศบริสุทธ์ิโดยหำ้มรถที่ใชแ้ก๊สและ
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น ้ ำมนั เขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ที่มีไวบ้ริกำรนกัท่องเที่ยว ซ่ึงท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ใน
กำรเดินทำงคร้ังน้ี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  ELITE HOTEL / ALPEN  HOTEL  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่5        แทซ - เซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง 
 เวเว่ย์ – โลซานน์ - ดจีอง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมดุจสวรรคบ์นดินตั้งอยูบ่นควำม

สูงกว่ำ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น  สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
เมืองซ่ึ งสงวนสถำนที่ ไว ้ให้ มีแ ต่อำกำศ
บริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊สและน ้ ำมันเขำ้
มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ที่มีไวบ้ริกำร
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว  ซ่ึ งท่ ำน จะป ระทั บ จ ำก
ประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี อิสระให้
ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงาม
ของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมือง
เซอร์แมท  ซ่ึ งมีควำมสูงกว่ำ 4,478 เมตร
เหนือระดับน ้ ำทะเล  ซ่ึ งท่ ำนสำมำรถเห็นได้จำก เมืองเซอร์แมท   ช่ืนชมกับทิ วทัศน์ เหนือม่ำน
เมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้ของทอ้งฟ้ำ ยอดเขำทรง ปิ
รำมิดที่มีปลำยคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตำจนรำชำกำร์ตูนวอล์ทดีสนีย์ น ำไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊ก ธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนดต์ลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงำมยิง่นกั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนออกเดินสู่ “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพกัผ่อนตำก อำกำศที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ

หนำวริมทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรู
ของเมืองน้ีเรียงรำยริมถนนเรียบทะเลสำบที่
ยำวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ำยภำพที่ระลึกกับ 
“ปราสาทชิลลอง”  ซ่ึงสร้ำงขึ้ นโดยบัญชำ
ของท่ำนเคำท ์ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือที่รู้จกั
กนัแพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญนอ้ยใน
คร่ึงหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรด
ปรำนของเคำน์และดยคุแห่งซำวอย น ำท่ำน
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เดินทำงสู่ “เมืองเวเว่ย์” Vevey  เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสำบ ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี 
แชลปปลิ้น” ยงัหลงใหล และไดอ้ำศยัอยูท่ี่น่ีในบั้นปลำยชีวิต ผ่ำนพื้นที่ปลูกองุ่นพนัธุ์ ลำโว อนัเล่ืองช่ือ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านสู่เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมือง
เก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบั
ไดว้่ำเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดย ธรรมชำติมำกที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศำสตร์อนั
ยำวนำนมำตั้ งแต่ศตวรรษที่  4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตั้ งหลักแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสำบที่น่ี  มีทิวทัศน์ที่
สวยงำม และมีอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกทัว่โลกให้มำพกัผ่อนตำกอำกำศ 
นับตั้งแต่ศตวรรษที่  18 โลซำนน์”
ยงัเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมรำช
ชนกทรงโปรดมำก ตั้ งแต่คร้ังที่
เสด็ จฯไป ดูงำนและศึกษำด้ำน
สำธำรณสุข และเมืองโลซำนน์ถูก
เลือก  เป็นที่ประทับถำวรของใน
หลวง 2 พระองค์ (รัชกำลที่ 8 และ
รัชกำลที่  9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมี
พระชนนีเป็นผูน้ ำครอบครัวเพียง
ล ำพงัในกำรอภิบำลพระธิดำและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชำวไทย 2 พระองค์ จากน้ันน าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงำมของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์
กนัดี ชมอำคำรบำ้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหำรเก่ำแก่ในสมยัยคุกลำง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ กำรมุง
หลังคำด้วยกระเบื้องสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยงัเป็นเมืองที่มีควำมส ำคญัในด้ำนกำร
คมนำคม 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่6        ดจีอง – ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ ำนออกเดินทำงเข้ำ สู่  “มหานคร

ปารีส” (300ก.ม.ใชเ้วลำประมำณ 3.00 ช.
ม.)  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่
บนแม่น ้ ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝร่ังเศสบนใจกลำงแควน้ อีล-เดอ-
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ฟรองซ์ จำกกำรตั้งถ่ินฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปำรีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล  ้ ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก และด้วยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วทิยำศำสตร์และศิลปะท ำใหก้รุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส ำคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ระหวำ่งกำรเดินทำง
ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่บำ้นทำงชนบทของฝร่ังเศส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมควำมสวยงำมภำยใน “พระราชวังแวร์ซายย์”  ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่าง

ที่ส าคญัๆของพระราชวัง จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั เพรำะควำมสวยงำมใหญ่โตของ
ตวัปรำสำท และสวนดอกไม้ที่
มีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งสวยงำม ผู ้
ที่ ก่ อ ส ร้ ำ งพ ระ ร ำช วัง แ ว ร์
ซำยส์ ที่งดงำมแห่งน้ี คือ พระ
เจ้ำห ลุ ยส์ที่  14 ของฝ ร่ัง เศส
พระรำชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นที่
ป ระ ม ำณ ถึ ง  3 7 ,000 ไ ร่  แ ต่
ปัจจุบันนั้ นพื้นที่บำงส่วนถูก
น ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืนจึง
เห ลือพื้ นที่ เพี ยง 5,500 ไ ร่แ ต่
อยำ่งไรก็ตำมพระรำชวงัแวร์ซำยส์ ก็ยงัคงควำมงดงำมและยิง่ใหญ่อลังกำรเสมอมำ  น ำท่ำนชมห้องหับ
ต่ำงๆ ที่ตกแต่งอยำ่งวิจิตรบรรจงตำมช่ือเทพเจำ้ต่ำงๆ  อำทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, 
ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระรำชวงัลว้นมีค่ำดว้ยภำพเขียนสีแบบเฟ
รสโก้  โดยช่ำงฝี มื อ เอกชำว
ฝร่ังเศส ควรค่ำแก่กำรยกย่อง 

ให้เป็นพระรำชวงัที่งดงำมล ้ ำค่ำ
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้อง
ประวตัิศำสตร์เม่ือครำวที่พระยำ
โกษำธิบดี (ปำน)  เข้ำเฝ้ำรำช
ส ำนักฝร่ังเศส น าท่าน “ล่องเรือ
ชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชม
สถำนที่ส ำคญัคู่บำ้นคู่เมืองสอง
ฝ่ั ง ข อ ง แ ม่ น ้ ำ แ ซ น น์ 
โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่สร้ำงดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษแ์ละสร้ำงภำพให้
ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครที่งดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ 
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โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์
บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

 ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Best Western  Hotel CDG Airport  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่7       ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวหิารซาเครเกอร์ – ชมเมือง – ชองเอลเิซ่ 
 ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษทีี่ Duty Free – แกลลารี ลาฟาแยตต์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขำสูง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรีสและเป็น

จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหำรพระหฤทยั  ที่
สร้ำงขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์สถำนที่อุทิศ
แ ด่ ช ำ ว ฝ ร่ั ง เศ ส  ที่ เสี ย ชี วิ ต จ ำก  
สงครำมกับป  รัสเซีย ออกแบบตำม
แบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ 
Roman-Byzantine สีขำวสวยเด่นเป็น
สง่ำบนเนิน เขำมองมำร์ต น ำท่ำนชม
ควำมงำมของวิว สวยของปำรีส จน
อำจกล่ำวว่ำ เนินเขำมองมำร์ตเป็น
เนินแห่งประวติัศำสตร์ และ เนินแห่ง
ควำมฝัน ของบรรดำศิลปินทั้งหลำย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นัดพบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะ
ไดมี้ กำรสร้ำงสรรคจ์ำกที่น่ีเป็นจ ำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียง 
ในย่ำนมองมำร์ตตลอดสองข้ำงทำงจะเต็มไปด้วยร้ำนกำแฟสไตล์ปำรีเซียง อิสระให้ท่ำนได้เดินชม
บรรยำกำศ และเลือกซ้ือของที่ระลึก
ต่ำงๆ น ำท่ำนผ่ำนชม“ พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้ งอยู่บนฝ่ังขวำของแม่น ้ ำ
แซนน์สร้ำงในคริสตศ์ตวรรษที่12เดิม
เป็ น ที่ ตั้ ง ป้ อ ม ป รำก ำรแล ะ เป็ น
พระรำชวังที่ ป ระทับของกษัต ริย ์
ฝร่ังเศสหลำยพระองค์ ด้ำนหน้ำมี
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สัญลกัษณ์เป็นปิ รำมิดแกว้ภำยในเป็นที่สะสมงำนศิลปะตั้งแต่พระเจำ้ฟรังซัวร์ที่2ชมลำนประวติัศำสตร์ 
“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจำ้หลุยส์ที่  16 และพระนำงมำรีอังตัวเนต   ถูกตัดสิน
ประหำรชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี 

ควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขำ้งทำงและถือว่ำเป็นถนนที่ติดอันดบัสวย
ที่สุดในโลก ใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหำนครปำรีส บริเวณ“จัตุรัส
ทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ.1805 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบ
รนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง  

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  
ค า่ อิสระกับอาหารมื้อค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   

พกัที่ :  Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8       ปารีส – แร็งส์ - La Vallee Village Outlet – เดนิทางกลบั     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์” (Reims) เป็นเมืองในจงัหวดัมำร์นในแควน้ช็องปำญำร์ ใน

ประเทศฝร่ังเศส  ตั้งอยูท่ำงตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลำยมำเป็นเมืองส ำคญั
ระหว่ำงสมัยจกัรวรรดิโรมัน ชม “มหำวิหำรแร็งส์” เป็นอำสนวิหำรส ำคญัของเมืองแร็งส์ จหัวดัมำร์น 
ประเทศฝร่ังเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษตัริย ์
ของประเทศฝร่ังเศส มหำวหิำรสร้ำงเสร็จเม่ือปลำย
คริสตศ์ตวรรษที่ 13  และได้รับเลือกให้เป็นมรดก
โลกเม่ือปีค.ศ.1991 ชม (ด้ำนนอก) พระรำชวงัโต 
(Tau Palace) ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงระหว่ำงปี 1498 ถึง 
1509 ที่มีควำมส ำคญัต่อรำชวงศฝ์ร่ังเศส โดยเฉพำะ
เร่ืองของพิธีบรมรำชำภิเษก เน่ืองจำกเป็นสถำนที่
ในกำรพ  ำนักของ กษตัริยก่์อนที่จะเขำ้สู่พิธีบรมรำชำภิเษก ซ่ึงจะจดัขึ้นในมหำวิหำรแร็งส์ น ำท่ำนน ำท่ำน
ถ่ำยรูปกบัประตูชยัเมืองแรงส์ จำกนั้นชม ประตูชยัประจ ำเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้ำงที่ถือไดว้ำ่เป็นอนุสำวรียท์ี่
เก่ำแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ ซ่ึงคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีวำ่ ประตูดำวองัคำร (Porte Mars) โดยประตู
ดำวองัคำร ถือว่ำเป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตูโรมนัที่มีควำมงดงำมมำกของฝร่ังเศส  จำกนั้นไปชม โบสถ ์
เซนต ์แร็งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหน่ึงคริสตจกัรที่สร้ำงแด่ สมเด็จพระสนัตะปำปำลีโอที่9 ซ่ึงเร่ิมมีกำร
ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1099 ซ่ึงต่อมำไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสำวรียท์ำงประวติัศำสตร์ เม่ือปี 1841  

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
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บ่าย น าท่านเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยที่ร้านค้าปลอดภาษ๊ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงปารีส La Vallee Village 
Outlet  ซ่ึงมีสินคำ้แบรนด์เนมต่ำงๆมำกมำย อำทิ
เ ช่ น  ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, 
TOD'S, PAUL SMITH, BALLY แ ล ะ 
เคร่ืองส ำอำง, น ้ ำหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋ำหนัง
และเคร่ืองหนังอ่ืนๆ มำกมำย อ่ืนๆ อีกมำกมำย 
อิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง รำคำถูกกว่ำขำ้งนอก มี
ส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพำะนักท่องเที่ยวเท่ำนั้น จากน้ัน
น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ
เช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย  

21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 038 

วนัที่9 กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 838 
18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
14-22 มี.ค.//21-29 มี.ค.//09-17 พ.ค.//23-31 พ.ค.//06-14 ม.ิย.//11-19 ก.ค.//18-26ก.ค.// 

08-16 ส.ค.//19-27 ก.ย.//26 ก.ย.-04 ต.ค.//10-18 ต.ค.//17-25 ต.ค. 2563 
(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

อตัราค่าบริการ  
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

               พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

มี.ค. 2563 60,900 60,900 60,900 16,900 

พ.ค.-มิ.ย. 2563 62,900 62,900 62,900 16,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 70,900 70,900 70,900 16,900 

ก.ย. 2563 62,900 62,900 62,900 16,900 

ต.ค. 2563  67,900 67,900 67,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหน้ำทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป
และกลบัพร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม **  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม(ค่าวซ่ีาและค่าบริการ 4,500.-) 
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 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืมสัมภำระไวใ้น
ห้องพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได)้ 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวี
ซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษัทจะตอ้งใช้

เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 
ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวซ่ีำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวซ่ีำดว้ยตวัเอง 
ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซ่ีำให้กบัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้

ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำน
ไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
การต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะ

อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำง
ของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
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 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำทอ่งเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


