
ITALY SWITZERLAND FRANCE 
โรม วาติกนั โคลอสเซียม ปิซา่ ฟลอเรนซ ์เวนีส 

ลเูซิรน์ อินเทอลาเกน้ ยอดเขาจงุฟราว เบิรน์ 

ดิจอง TGV TRAIN ปารสี CHIC OUTLET SHOPPING 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–กรุงโรม (อิตาล)ี 
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
วันที�สอง  โรม–สนามกีฬาโคลอสเซียม–นครรัฐวาติกนั–นํ 'าพุเทรวี�–บันไดสเปน–ฟลอเรนซ์ 
00.20 น. สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 944 นําทา่นเดินทางสูก่รุงโรม ประเทศอิตาล ี
06.50 น. ถึงสนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี� กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสมัภาระและด่านศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะ 

พร้อมบริการนํ�าดื�มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”  นําท่านเดินทางสู ่กรุง

โรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สดุของแคว้นลาซีโอ (Lazio) ตั Bงอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาล ี
นอกจากนี B โรมยงัเป็นที�ตั Bงของนครรัฐวาติกนั ซึ�งเป็นดินแดนที�ประทบัของพระสนัตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมนั
คาธอลิคด้วย ถ่ายรูปคู่กบั สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) สิ�งก่อสร้างที�ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ�ง
มหศัจรรย์ของโลก เป็นสนามประลองยทุธของชาวโรมนั สร้างขึ Bนเมื�อปีค.ศ.79 และเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที�จุคนได้
กวา่ 50,000 คน, ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ, ชม อนุสาวรีย์พระเจ้า

วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล (Victor Emmanuel  Monument) หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผู้สถาปนาประเทศอิตาล ี
พร้อมชมร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรดิ]โรมนัที� โรมันฟอรั�ม (Roman Forum), ชม นํ 'าพุเทรวี�  (Trevi Fountain) 
ผลงานมาสเตอร์พีซของ นิโคลาส ซลัวี ที�มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที�โด่งดงัในอดีต ซึ�งนกัท่องเที�ยวมี
ความเชื�อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลบัมากรุงโรมอีกครั Bงหนึ�ง, เที�ยวชม จัตุรัสบันไดสเปน (Spanish Steps)



แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่างซึ�งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี B เป็นจตุรัสที�มีอาคารสวยงามต่างๆ 
มากมาย และกลายเป็นแหลง่ช้อปปิBงของคนเมือง 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเที�ยวชม นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ศนูย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิคที�ประทบัของ

องค์ประมขุแห่งศาสนา “พระสนัตะปาปา” ชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter) ที�
ใหญ่ที�สดุในโลก ได้รับการตกแตง่อยา่งโออ่า่หรูหรา, ชม รูปปั'นแกะสลักเฟียต้า (Pieta) ผลงานชิ Bนเอกของ ไมเคิล แอง
เจโล เสาพลบัพลาที�ออกแบบโดย แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที�หาชมได้ยาก มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบัทหาร
สวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสนัตะปาปา จากนั Bนเดินทางสู ่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที�ได้รับการ
ขนานนามวา่สวยงามอีกทั Bงยงัเป็นเมืองหลวงของศิลปะเรเนอซองส์อีกด้วย 

คํ�า             บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
       นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�สาม ฟลอเรนซ์–ปิซ่า–หอเอนปิซ่า–เมืองเก่าฟลอเรนซ์–จตุรัสซิญญอเรีย–เวนิส เมสเตร้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู ่เมืองปิซ่า (Pisa) บ้านเกิดของ กาลิเลโอ นกัดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ�งเป็นคนแรกที�ใช้กล้อง 
โทรทศัน์สอ่งดดูาวเมื�อประมาณ 400 ปีก่อน และเป็นที�ตั Bงของหอเอนปิซา่ ถ่ายรูปคู่กบั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower 
of Pisa) สิ�งมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึ Bนในปีค.ศ.1174 ที�ชาวโลกรู้จกักนัดีจากการทดลองเกี�ยวกบัแรงโน้มถ่วง
โดยนกัวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และอีกสิ�งหนึ�งที�กาลิเลโอท้าทายความเชื�อของคนในสมยันั Bนก็คือ เขาได้พิสจูน์ว่า
ของสองชิ Bนซึ�งหนกัไมเ่ทา่กนั ถ้าปลอ่ยลงจากที�สงูจะตกถึงพื Bนพร้อมกนั  

 
 
 
 
 
 

เที�ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําทา่นเดินทางสู ่เมืองเก่าฟลอเรนซ์ (Florence Old Town) เมืองหลวงของแคว้นทสัคานี ต้นกําเนิดของศิลปะแบบ

เรอเนซองส์ อดีตศนูย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวฒันธรรมอนัรุ่งโรจน์ ดินแดนที�มีเสน่ห์อนัน่าหลงใหล
แห่งนี Bได้ชื�อว่าเป็นสถานที�ที�นกัท่องเที�ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที�สดุ นําท่านเข้าสูเ่ขตเมืองเก่าที�ได้รับการคดัเลือกจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื�อปีค.ศ.1982 ชมความยิ�งใหญ่ของสญัลกัษณ์ประจําเมือง วิหารซานตามาเรีย

เดลฟิโอเร่ (Santa Maria Del Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี B โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที�ใช้หินอ่อนหลาย
สมีาใช้ในการก่อสร้างทั Bง สชีมพ ูสเีขียวและสขีาว ซึ�งนํามาผสมผสานกนัได้อย่างงดงาม อีกอย่างหนึ�งที�โดดเด่นไม่แพ้
กนัคือ โดมที�ทา่นสามารถมองเห็นได้ไมว่า่จะอยูม่มุไหนของเมอืง ใกล้กนัเป็น จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 



Signoria) ที�มีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเดน่อยา่งมาก เนื�องจากเป็นที�ตั Bงของ รูปปั'นเดวิด (David) ผลงานที�
มีชื�อเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล ่ถดัมาริมฝั�งแมนํ่ Bาอาร์โน จะพบกบัสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) ที�
มีความแปลกตาก็คือ จะมีร้านขายทองและอญัมณีอยู่ทั Bงสองข้างสะพาน จากนั Bนเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice 
Mestre) แผน่ดินใหญ่ในแคว้นเวเนโต้ เมืองที�มีเอกลกัษณ์พิเศษสดุเมืองหนึ�งของโลก เปรียบเสมือนประตสููต่ะวนัออก
ของยโุรป ในอดีตเวนิสได้รับฉายาวา่ “เมืองแหง่สายนํ Bา และเมืองแหง่สะพาน” 

คํ�า               บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ CROWNE PLAZA VENICE EAST หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�สี�  เกาะเวนิส–จัตุรัสซานมาร์โค–สะพานเรียลอัลโต้–ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
                       นําท่านลงเรือข้ามสู ่เกาะเวนิส (Venice Island) ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค ที�นี�เป็นแผ่นดินที�ไม่มีถนนสําหรับรถ มี

แต่คคูลองใช้เรือสญัจรกนัเป็นหลกั มีถนนก็เฉพาะสําหรับคนเดินเท่านั Bน เกาะเวนิส ประกอบไปด้วย เกาะน้อยใหญ่
กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื�อมถึงกนักวา่ 400 แห่ง มีศนูย์กลางอยู่ที� จตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) อนั
เป็นที�ตั Bงของ พระราชวงัเดิม หรือ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความเจริญรุ่งเรืองเมื�อครั Bงทําการค้ากับ
ตะวนัออกไกล ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามแบบไบแซนไทน์ ณ มหาวิหารเซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสาแห่งนกับุญ, 
อาคารรายระเบียงที�แม้แต ่นโปเลยีนยงัหลงใหล อิสระให้ทา่นได้เดินเที�ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก หรือช้อปปิBงสินค้า
ของเมือง อาทิ ผ้าลกูไม้, เครื�องแก้วมูราโน่, หรือจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที�เปิดให้บริการมาตั Bงแต่ปี 1720 
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมคลองที�กว้างที�สดุของเกาะ ชมงานก่อสร้างที�แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที� สะพานเรียลอัลโต้ (Rialto Bridge) สญัลกัษณ์ที�โดดเดน่อีกแหง่หนึ�งของเกาะเวนิส 

 
เที�ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองที�ตั Bงอยู่ทางเหนือตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเล็กๆ อนัแสน

นา่รัก ซึ�งปัจจบุนักําลงัเป็นที�นา่จบัตามองในด้านของอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยว ที�นบัวนัยิ�งเจริญรุ่งเรือง 
คํ�า                 บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ RADISSON BLU HOTEL, LUZERN หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�ห้า  สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สงิโต–ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค–อินเทอลาเก้น–ช้อปปิ'ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําทา่นเที�ยวชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สร้างขึ Bนในศตวรรษที� 14 เป็นสะพานที�ถกูสร้างขึ Bนด้วยไม้ โดย
สะพานแหง่นี Bถือวา่เป็นสะพานไม้ที�มีความเก่าแก่ที�สดุของยโุรป โดยตลอดแนวสะพานนั Bนถกูประดบัด้วยภาพเขียนที�
บอกเล่าถึงประวตัิของประเทศแห่งนี Bเป็นจํานวนมาก ปัจจุบนัได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญัต่อประวตัิศาสตร์ของ
เมืองลูเซิร์นด้วยจากนั Bนมุ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองเพื�อไปชมประติมากรรม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion 
Monument) อนสุาวรีย์ที�เป็นสญัลกัษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื�อสตัย์และเสียสละ ถกูสร้างขึ Bนเพื�อเป็นเกียรติแด่ทหาร



สวิสที�เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในฝรั�งเศส แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนด์ กรินเดอวาลด์ 

(Grinderwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื�อขึ Bนรถไฟ (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์นเน่น (Jungfrau Banen) สู ่
ยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) ปีค.ศ. 2001 องค์กายเูนสโก้ ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นพื Bนที�มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สมัผสักับธรรมชาติและภูเขาที�มีหิมะปกคลมุตลอดทั Bงปี 
ระหวา่งเส้นทางผา่นแนวป่าสนที�สวยสดงดงดงาม แวะชม กลาเซียร์ (Glacier) หรือธารนํ Bาแข็งขนาดใหญ่จนถึงสถานี
รถไฟที�สงูที�สดุในยโุรป ยอดเขายอดเขาจุงฟราวยอร์ค มีความสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบันํ Bาทะเล ได้รับการขนาน
นามวา่ TOP OF EUROPE ที�เพิ�งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างของรถไฟสายนี B เมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 
2012 สมัผสับรรยากาศที�หนาวเย็นตลอดทั Bงปีบนยอดเขา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง 
Sphinx  จุดชมวิวที�สงูที�สดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที�สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ Bานํ Bาแข็งแกะสลกั ที�อยู่ใต้ธาร
นํ Bาแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ ธารนํ 'าแข็ง Aletsch ที�ยาวที�สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 
700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนกุสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และไม่ควร
พลาดกบัการสง่โปสการ์ด จากที�ทําการไปรษณีย์ที�สงูที�สดุในยโุรป  

 
เที�ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย นําท่านเดินทางลงจากยอดเขาเข้าสู ่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองที�มีความงดงามตามสภาพภมูิประเทศ 

ให้ท่านท่องเที�ยวตามอธัยาศยั สมัผสับรรยากาศใจกลางเมือง ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที�มีความ สําคญั
และมีชื�อเสยีงของการเป็นศนูย์กลางการช้อปปิBงในอินเทอลาเก้น ที�เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษที� 19 ซึ�ง
สว่นใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเลต์่อนัแสนนา่รัก และร้านค้านาฬิกาชื�อดงัมากมายของสวิตเซอร์แลนด์ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�หก  อินเทอลาเก้น–เบิร์น–หอนาฬิกา ZEITGLOCKENTUM–ดิจอง (ฝรั� งเศส) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) นครหลวงแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที�มีความสําคัญทางด้าน
ประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ และมีอาคารบ้านเรือนที�สวยงาม ตกแต่งด้วย ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ อีกทั Bงยงัเป็นบ้านที�ทํางาน
ของนกัวิทยาศาสตร์ระดบัโลก “อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์” ชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ ความงามของมรดกโลกที�คนสวิสยงั
รักษาไว้ก็คือ เมืองเก่าที�นา่รัก โบสถ์ที�มีประวตัิอนัยาวนาน บ้านทกุหลงัที�ล้วนมีหลงัคาสีแดง ถนนที�ปดู้วยอิฐ และมีรูป
ปั Bนตวัเลก็ๆ ตลอดเส้นทางเดิน เมืองที�มีแมนํ่ Bาไหลผา่น สะพานที�เก่าแก่ ในยา่นเมืองเก่าได้รับการประกาศจากองค์การ
ยเูนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ใครมาที�นี�จะต้องมาชมสญัลกัษณ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเบิร์นนั�นคือ หอนาฬิกา 

Zeitglockenturm ชื�อเมือง Berne แปลวา่ หมี ดงันั Bนธงประจําเมืองนี Bเลยมีสญัลกัษณ์เป็นรูปหมี 



 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั�งเศส เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที�ตั Bงอยู่ทางภาค

ตะวนัออกของประเทศฝรั�งเศส เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที�มีความสําคญัด้านประวตัิศาสตร์ของแคว้นเบอร์กนัดีและ
ประเทศฝรั�งเศสเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ในเรื�องของการผลติไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกี�ยวกบั
ไวน์และการปลกูองุ่นแล้ว เมืองดิจองยงัเป็นอีกเมืองที�มีความเกี�ยวพนักบัคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื�องจากการมี
โบสถ์คริสตจักรจํานวนมากตั Bงอยู่ภายในเมือง อีกยงัมีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ก็มีความน่าสนใจ
เป็นอยา่งมาก 

คํ�า                 บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL NOVOTEL DIJON SUD หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�เจ็ด  ดิจอง–รถไฟด่วน TGV–ปารีส–ขึ 'นหอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลียน–ถนนซองเอลิเซ่ย์–ช้อปปิ'ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

รถไฟ TGV (Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟด่วน ความเร็วสงูใช้เวลาเดินทางประมาณ 150 
นาที นําทา่นเดินทางสูก่รุงปารีส เมืองศนูย์กลางการออกแบบและแฟชั�นของโลก มหานครทนัสมยัที�ไมเ่คยหยดุนิ�ง  

เที�ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย                 นําท่านเที�ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงแห่งแฟชั�นและการช้อปปิBง ถ่ายรูปคู่กบัหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ�งใน

สญัลกัษณ์สาํคญัของประเทศฝรั�งเศส โดยหอนี Bจดัวา่เป็นสญัลกัษณ์แห่งอนสุาวรีย์ที�สงูที�สดุในโลก จากนั Bนนําท่านชม
วิวทิวทศัน์ที�สวยงามที�สดุของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนําทา่น ขึ 'นชั 'น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel 
Tower) ชม ประตูชัยนาโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่านถนนชองเอลิเซ่ย์ (Champs Elysees) ที�มากด้วยร้าน
รวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิBงสินค้า อาทิ นํ Bาหอม, เสื Bอผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื�องสําอาง และอื�นๆ ณ ร้าน Duty 

Free Shop ที�มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนกัท่องเที�ยวเท่านั Bน ก่อนที�จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิBงเป็นการส่งท้ายใน 
Galeries Lafayette Department Store ห้างสรรพสนิค้าชื�อดงัของกรุงปารีส 

 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารบนเรือล่องแม่นํ 'าแซนน์ 



“แม่นํ 'าแซนน์ เป็นแมนํ่ Bาสายสาํคญัของฝรั�งเศสโดยเฉพาะกบักรุงปารีส ซึ�งใช้เป็นทั Bงในการเดนิทางค้าขายและทอ่งเที�ยว 
แมนํ่ Bาแซนน์มีถิ�นกําเนิดมาจากทางแคว้น Dijon ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั�งเศส ที�เรียกว่า “Langre Plateau” 
มีความยาวทั Bงสิ Bน 776 กิโลเมตร ไหลผา่นแคว้นและเมืองตา่งๆ ไปออกทะเลที�ช่องแคบ Le Havre ในองักฤษ” 
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�แปด พระราชวังแวร์ซายส์–LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET SHOPPING 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําท่านสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) เมืองเล็กๆ ตั Bงอยู่ชานเมืองปารีส  เป็นเมืองที�โด่งดงัในฐานะที�เป็นที�ตั Bงของ

พระราชวงัแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวงัหลวงแห่งหนึ�งของฝรั�งเศส พระราชวงัแวร์ซาย เป็น
พระราชวงัที�ยิ�งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ�งของโลก และนบัเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยคุปัจจุบนัด้วย นําท่าน
เข้าชมห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที�มีชื�อ เสยีงมากที�สดุซึ�งเคยใช้เป็นห้องลง
นามในสญัญาสงบศึกระหว่างสมัพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิเยอรมนั ในสงครามโลกครั Bงที� 1 และใช้เป็นที�ลงนาม กรณี
เยอรมนีบกุตีชนะฝรั�งเศสในสงครามโลกครั Bงที� 2 อีกด้วย ห้องนี Bพระเจ้าหลยุส์ที� 14 ทรงทําการก่อสร้างเอง ภายในห้อง
ประกอบด้วยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายอนัสวยงาม 

เที�ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําทา่นเดินทางสู ่La Vallee Outlet Shopping Village Paris แหลง่ช้อปปิBงที�รวมร้านค้าแบรนด์เนมดงัมากมายกว่า 

70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิBง ที�ครบครันด้วยสินค้าชั Bนนําต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, 
LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, 
VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, CELINE, DOLCE & GABBANA, 
GIVENCHY ฯลฯ 

 
คํ�า                 บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที�เก้า  ปารีส–เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําทา่นเดินทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาให้ทา่นได้ทํา Tax Refund  
13.40 น.           สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 931 นําทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย 
 วันที�สิบ  กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

.................................................................................. 
 

 (หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ]ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที�นกัทอ่งเที�ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 



**การันตีกรุ๊ปออกเดนิทางที� 15 ท่าน** 
กาํหนดวนัเดนิทาง 

30 ก.ค.-08 ส.ค. 2558 06-15 สงิหาคม 2558 20-29 สงิหาคม 2558 29 ส.ค.-07 ก.ย. 2558 

03-12 กนัยายน 2558 12-21 กนัยายน 2558 17-26 กนัยายน 2558 26 ก.ย.-05 ต.ค. 2558 

03-12 ตลุาคม 2558 08-17 ตลุาคม 2558 17-26 ตลุาคม 2558 22-31 ตลุาคม 2558 

07-16 พฤศจิกายน 2558 12-21 พฤศจิกายน 2558 21-30 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย.-�� ธ.ค. 2558 

05-14 ธนัวาคม 2558 10-19 ธนัวาคม 2558 19-18 ธนัวาคม 2558 ***24 ธ.ค. 58 - 02 ม.ค. 59*** 

02-11 มกราคม 2559 07-16 มกราคม 2559 16-25 มกราคม 2559 21-30 มกราคม 2559 

06-15 กมุภาพนัธ์ 2559 11-20 กมุภาพนัธ์ 2559 20-29 กมุภาพนัธ์ 2559 25 ก.พ.-�� มี.ค. 2559 

05-14 มีนาคม 2559 10-19 มีนาคม 2559 19-28 มีนาคม 2559 24 มี.ค.-02 เม.ย. 2559 
ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558  

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)         ท่านละ 108,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง       ท่านละ  98,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง       ท่านละ  92,900 บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ  81,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ  54,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม      ท่านละ  15,900 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัsวเครื�องบิน คนืค่าตัsวเครื�องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,000 บาท** 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม – มีนาคม 2559  

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)         ท่านละ 112,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง       ท่านละ 101,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง       ท่านละ  95,900 บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ  84,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ  56,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม      ท่านละ  18,900 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัsวเครื�องบิน คนืค่าตัsวเครื�องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 37,000 บาท** 
ค่าทวัร์รวม :  
� คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ Bามนัเชื Bอเพลงิแล้ว  
� คา่พาหนะทอ่งเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ 
� คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
� โรงแรมที�พกัตามที�ระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมน ูให้ทา่นได้เลศิรสในแตล่ะประเทศ 



� คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น 
� คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์นําเที�ยว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
� คา่ประกนัการเดินทางทอ่งเที�ยว  
� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ Bาหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  
� สมนาคณุทกุทา่นด้วยกระเป๋าล้อลาก ทา่นละ 1 ใบ 

� คา่ทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
� บริการนํ Bาดื�มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกลอ่ง “เมนหูมทูอดมหศัจรรย์” ในวนัที�สองของโปรแกรมการเดินทาง 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกั ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�ระบไุว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียวทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็นในเรื�องทิป
สําหรับหวัหน้าทวัร์เป็นเรื�องที�คาดหวงั หากการบริการนั Bนเป็นที�ประทบัใจของทา่น 

วิธีการจอง : 
� กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจอง และชําระสว่นที�เหลอือยา่งน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั�วก่อนกําหนดปกติ ทั Bงนี B บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
เงื�อนไขการยกเลิก : 
� ยกเลกิหลงัการจอง หกัคา่มดัจํา 1,000 บาท (คา่บริการของพนกังาน) 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
� ยกเลกิการเดินทาง 1-3 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
� ในกรณีออกตั�วเครื�องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดคา่บริการตามจริง 
โปรดทราบ : 
� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที�มีผู้ เดินทางตํ�ากวา่ 15 ทา่น โดยที�จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบอยา่งน้อย 15 

วนั ก่อนเดินทาง 
� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว กรณีที�เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, การประท้วง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั Bงนี Bจะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที�สดุ 

� บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ Bน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออก
เมือง อนัเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

� เมื�อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเงื�อนไขที�บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
เอกสารในการยื�นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทาํการ 



� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื�นหรือไม ่ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื Bนหลงัต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา) และเหมือนกันทั Bง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 
เดือน และไมเ่คยใช้ขอวีซา่ประเทศอื�นๆ มาก่อน 

� สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /
สาํเนาสตูิบตัร (ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์)  

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสงักดัที�ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั Bนโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี B และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปทอ่งเที�ยว  

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบจดทะเบียนการค้า, สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไม่เกิน 
6 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์หรือใบเสยีภาษี และสาํเนาหลกัฐานการเงินของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 

� สมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบบัจริง (กรุณานํามาด้วยในวนัที�มาขอวีซา่) 
� หนงัสอืรับรองจากธนาคารบญัชีออมทรัพย์ เป็นภาษาองักฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์บญัชีสว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที�มีการเข้าออกของเงิน
สมํ�าเสมอและมีจํานวนไมต่ํ�ากวา่ 6 หลกั เพื�อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อ
กลบัสู่ภมูิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็น
ภาษาองักฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั Bงหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน 
โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี Bในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัการศกึษาฉบบัจริง  
� กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ เดินทางกบับิดาหรือมารดา “ทา่นใดทา่นหนึ�ง” จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากที�วา่การอําเภอหรือ

เขต โดยที�บิดาหรือมารดา ต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และกรุณาแต่งกาย
ชดุสภุาพ ทั Bงนี Bจะมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารเพิ�มเติมดงักลา่วเช่นกนั 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั Bง 

� สถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ได้ 

� กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับพิจารณาวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการแจ้งสถานทตู เพื�อทําการยกเลกิ
วีซา่ของทา่น เนื�องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 


