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NT509
ทวัรย์ุโรป อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์(ทติลสิ) ฝรังเศส 10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป ฝรังเศส สวสิ อติาล ี, 10 วัน 7 คนื ,

HILTON FLORENCE METROPOLE  , CROWNE PLAZA VENICE EAST  , HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE
 , RADISSONBLUHOTEL, LUZERN  , HOTEL NOVOTEL DIJONSUD  , HOTEL NOVOTEL PARIS

MONTPANASE

กรงุโรม - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - ประตูชยัคอนสแตนตนิ - น้าํพเุทรว ี- จตัุรสับนัไดสเปน - นครรฐัวาตกินั
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- รปูปันแกะสลกัเฟียตา้ - เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมอืงเก่าฟลอเรนซ์
วหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร ่- จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี - รปูปันเดวดิ - สะพานเวคคโิอ - เมอืงเวนสิ - เกาะเวนสิ 

จตุรสัซานมารโ์ค - มหาวหิารเซนตม์ารค์ - สะพานเรยีลอลัโต ้- เมอืงแองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ถ้าํน้าํแข็ง - ลานสก ี
สะพานไมช้าเปล - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั - กรงุเบริน์ หอนาฬกิา Zeitglockenturm - เมอืงดจิอง - กรงุปารสี 

รถไฟดว่น TGV - หอไอเฟล - ประตูชยันาโปเลยีน - ถนนชองเอลเิซ่ย ์- ลอ่งแมน่้าํแซนน ์- เมอืงแวรซ์ายส ์
พระราชวงัแวรซ์ายส ์- LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาล)ี

21.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย



วนัท ี2
โรม - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - นครรฐัวาตกินั - น้าํพเุทรว ี- บนัไดสเปน - ฟลอเรนซ์

00.20 น.
สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 944 นําทา่นเดนิทางสูก่รุงโรม ประเทศอติาลี

06.50 น.
ถงึสนามบนิ ลโีอนารโ์ดด้าวนิช ีกรุงโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มรับสมัภาระและดา่นศลุกากร รถโคช้รอรับคณะ 

พรอ้มบรกิารน ้าํดมืและอาหารเชา้แบบกลอ่งดว้ยเมนู “ขา้วเหนยีวหมูทอดมหศัจรรย”์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของแควน้ลาซโีอ (Lazio) ตังอยู่ทางตอนกลางของประเทศอติาล ีนอกจากนี
โรมยังเป็นทตัีงของนครรัฐวาตกิัน ซงึเป็นดนิแดนทปีระทับของพระสนัตะปาปาแหง่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาธอลคิดว้ย 

ถ่ายรูปคูก่ับ สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) สงิกอ่สรา้งทไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
เป็นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน สรา้งขนึเมอืปีค.ศ.79 และเป็นสนามกฬีาขนาดใหญ่ทจีคุนไดก้วา่ 50,000 คน

ชม ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ, ชม อนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล (Victor
Emmanuel Monument) หรือพระบดิาของชาวอติาเลยีน ผูส้ถาปนาประเทศอติาล ีพรอ้มชมร่องรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดโิรมันที
โรมันฟอรัม (Roman Forum), 

ชม น้าํพเุทรว ี(Trevi Fountain) ผลงานมาสเตอรพ์ซีของ นโิคลาส ซลัว ีทมีาของเพลง “ทรีคอยนอ์อฟเดอะฟาวดเ์ทน่” ทโีดง่ดังในอดตี
ซงึนักทอ่งเทยีวมคีวามเชอืวา่หากโยนเหรียญอธฐิานไวจ้ะไดก้ลับมากรุงโรมอกีครังหนงึ, 

เทยีวชมจตัรุสับนัไดสเปน (Spanish Steps) แหลง่พบปะของหนุ่มสาวชาวอติาเลยีนยามวา่งซงึนยิมมาพบปะกันบรเิวณนี
เป็นจตรัุสทมีอีาคารสวยงามตา่ง  ๆมากมาย และกลายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงของคนเมอืง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีว ชม นครรฐัวาตกินั (State of the Vatican City)  ศนูยก์ลางศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิทปีระทับขององคป์ระมุขแหง่ศาสนา
“พระสนัตะปาปา” 

ชมความอลังการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(Basilica of Saint Peter) ทใีหญ่ทสีดุในโลก ไดรั้บการตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา, ชม
รูปปนัแกะสลกัเฟียตา้ (Pieta) ผลงานชนิเอกของ ไมเคลิ แองเจโล เสาพลบัพลาทอีอกแบบโดย แบรน์นีิ
และยอดโดมขนาดใหญท่หีาชมไดย้าก มเีวลาใหท้า่นไดถ้่ายภาพคูก่ับทหารสวสิฯ ราชองครักษ์ขององคส์มเด็จพระสนัตะปาปา 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) เมอืงทไีดรั้บการขนานนามวา่สวยงามอกีทังยังเป็นเมอืงหลวงของศลิปะเรเนอซองสอ์กีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี3
ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ - หอเอนปิซา่ - เมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์- จตรุสัซญิญอเรยี - เวนสิ เมสเตร้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) บา้นเกดิของ กาลเิลโอ นักดาราศาสตรเ์อกของโลก ซงึเป็นคนแรกทใีชก้ลอ้ง โทรทัศนส์อ่งดดูาวเมอืประมาณ
400 ปีกอ่น และเป็นทตัีงของหอเอนปิซา่ 

ถ่ายรูปคูก่ับ หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สงิมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก สรา้งขนึในปีค.ศ.1174



ทชีาวโลกรูจั้กกันดจีากการทดลองเกยีวกับแรงโนม้ถ่วงโดยนักวทิยาศาสตรเ์อก กาลเิลโอ
และอกีสงิหนงึทกีาลเิลโอทา้ทายความเชอืของคนในสมัยนันก็คอื เขาไดพ้สิจูนว์า่ของสองชนิซงึหนักไม่เทา่กัน
ถา้ปลอ่ยลงจากทสีงูจะตกถงึพนืพรอ้มกัน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์(Florence Old Town)  เมอืงหลวงของแควน้ทัสคานี ตน้กําเนดิของศลิปะแบบเรอเนซองส์
อดตีศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์
ดนิแดนทมีเีสน่หอั์นน่าหลงใหลแหง่นีไดช้อืวา่เป็นสถานททีนัีกทอ่งเทยีวใฝ่ฝันมาเยือนมากทสีดุ 

นําทา่นเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ทไีดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมอืปีค.ศ.1982 ชมความยงิใหญ่ของสญัลักษณ์ประจําเมอืง
วหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร ่(Santa Maria Del Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซแ์หง่นี
โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทใีชห้นิอ่อนหลายสมีาใชใ้นการกอ่สรา้งทัง สชีมพ ูสเีขยีวและสขีาว ซงึนํามาผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม
อกีอย่างหนงึทโีดดเดน่ไม่แพก้ันคอื โดมททีา่นสามารถมองเห็นไดไ้ม่วา่จะอยู่มุมไหนของเมอืง ใกลก้ันเป็น จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza
Della Signoria) ทมีคีวามสวยงามและมเีอกลักษณ์โดดเดน่อย่างมาก เนืองจากเป็นทตัีงของ รูปปนัเดวดิ (David) ผลงานทมีชีอืเสยีงของ
ไมเคลิ แองเจโล ่ถัดมารมิฝังแม่น ้าํอารโ์น จะพบกับสะพานเกา่แก ่สะพานเวคคโิอ (Ponte Vecchio) ทมีคีวามแปลกตาก็คอื
จะมรีา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทังสองขา้งสะพาน 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) แผน่ดนิใหญ่ในแควน้เวเนโต ้เมอืงทมีเีอกลักษณ์พเิศษสดุเมอืงหนงึของโลก
เปรียบเสมอืนประตสููต่ะวันออกของยุโรป ในอดตีเวนสิไดรั้บฉายาวา่ “เมอืงแหง่สายน้าํ และเมอืงแหง่สะพาน”

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CROWNE PLAZA VENICE EAST หรือ เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี4
เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค - สะพานเรยีลอลัโต ้- ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นลงเรือขา้มสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ราชนีิแหง่ทะเลอาเดรียตรคิ ทนีีเป็นแผน่ดนิทไีม่มถีนนสําหรับรถ
มแีตค่คูลองใชเ้รือสญัจรกันเป็นหลัก มถีนนก็เฉพาะสําหรับคนเดนิเทา่นัน เกาะเวนสิ ประกอบไปดว้ย เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ
และมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่ 400 แหง่ มศีนูยก์ลางอยู่ท ีจตรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) อันเป็นทตัีงของ พระราชวังเดมิ หรือ Doge
Palace นครเวนสิในอดตีมคีวามความเจรญิรุ่งเรืองเมอืครังทําการคา้กับตะวันออกไกล

ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน ์ณ มหาวหิารเซนตม์ารค์, หอระฆัง, เสาแหง่นักบญุ, อาคารรายระเบยีงทแีมแ้ต่
นโปเลยีนยังหลงใหล อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ หรือชอ้ปปิงสนิคา้ของเมอืง อาท ิผา้ลกูไม,้ เครืองแกว้มูราโน่,
หรือจบิกาแฟในรา้น Cafe Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ 1720 ทา่มกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ 

ชมคลองทกีวา้งทสีดุของเกาะ ชมงานกอ่สรา้งทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมท ีสะพานเรยีลอลัโต ้(Rialto Bridge)
สญัลักษณ์ทโีดดเดน่อกีแหง่หนงึของเกาะเวนสิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Luzern) เมอืงทตัีงอยู่ทางเหนือตอนกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงเล็ก  ๆอันแสนน่ารัก
ซงึปัจจบัุนกําลังเป็นทน่ีาจับตามองในดา้นของอุตสาหกรรมการทอ่งเทยีว ทนัีบวันยงิเจรญิรุ่งเรือง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



RADISSONBLUHOTEL, LUZERN หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี5
แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - อนุสาวรยีส์งิโต - ชอ้ปปิง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ขนึกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์(Rotair) ชมทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ บนกระเชา้ทหีมุนได ้360
องศา สู ่ยอดเขาทติลสิ (Mount Titlis) ทมีคีวามสงู 3,028 เมตร ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดทังปี
เป็นยอดเขาทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาเลน่สกเีป็นจํานวนมาก

นําชม ถ้าํน้าํแข็ง (Glacier Grotto) ทมีคีวามยาวถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึทสีดุถงึ 15 เมตร มนี ้าํแข็งปกคลมุตลอดทังปี 

จากนันขนึสู ่ลานสก ีอสิระใหท้า่นไดส้มัผัสหมิะบนยอดเขา สมควรแกเ่วลานําทา่นลงจากยอดเขา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บา่ย
จากนันนําทา่นชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) สรา้งขนึในศตวรรษท ี14 เป็นสะพานทถีูกสรา้งขนึดว้ยไม ้
โดยสะพานแหง่นีถอืวา่เป็นสะพานไมท้มีคีวามเกา่แกท่สีดุของยุโรป
โดยตลอดแนวสะพานนันถูกประดับดว้ยภาพเขยีนทบีอกเลา่ถงึประวัตขิองประเทศแหง่นีเป็นจํานวนมาก
ปัจจบัุนไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องเมอืงลเูซริน์ดว้ย 

จากนันมุ่งเขา้สูใ่จกลางเมอืงเพอืไปชมประตมิากรรม อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument)
อนุสาวรียท์เีป็นสญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซอืสตัยแ์ละเสยีสละ
ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิทเีสยีชวีติจากการปกป้องพระราชวังตยุเลอลสีในฝรังเศส
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนานกับการชอ้ปปิงสนิคา้ทมีชีอืเสยีงตา่ง  ๆมากมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU HOTEL, LUZERN หรือ เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี6
ลเูซริน์ - เบริน์ - หอนาฬกิา ZEITGLOCKENTUM - ดจิอง (ฝรงัเศส)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเบริน์ (Bern) นครหลวงแหง่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมอืงทมีคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรอั์นเกา่แก่
และมอีาคารบา้นเรือนทสีวยงาม ตกแตง่ดว้ย ดอกไม ้ตน้ไม ้ฯลฯ อกีทังยังเป็นบา้นททํีางานของนักวทิยาศาสตรร์ะดับโลก “อัลเบริต์ ไอนส์ไตน”์
ชมสถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่ความงามของมรดกโลกทคีนสวสิยังรักษาไวก็้คอื เมอืงเกา่ทน่ีารัก โบสถท์มีปีระวัตอัินยาวนาน
บา้นทกุหลังทลีว้นมหีลังคาสแีดง ถนนทปีดูว้ยอฐิ และมรีูปปันตัวเล็ก  ๆตลอดเสน้ทางเดนิ เมอืงทมีแีม่น ้าํไหลผา่น สะพานทเีกา่แก่
ในย่านเมอืงเกา่ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ใครมาทนีีจะตอ้งมาชมสญัลักษณ์คูบ่า้นคูเ่มอืงกรุงเบริน์นันคอื หอนาฬกิา Zeitglockenturm ชอืเมอืง Berne แปลวา่ หมี
ดังนันธงประจําเมอืงนีเลยมสีญัลักษณ์เป็นรูปหมี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรงัเศส เมอืงหลวงของแควน้เบอรก์ันด ีแควน้ทตัีงอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรังเศส
เมอืงดจิองเป็นเมอืงหลวงทมีคีวามสําคัญดา้นประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอรก์ันดแีละประเทศฝรังเศสเป็นอย่างมาก



โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอั์นเกา่แกใ่นเรืองของการผลติไวน ์นอกจากวัฒนธรรมเกยีวกับไวนแ์ละการปลกูองุน่แลว้
เมอืงดจิองยังเป็นอกีเมอืงทมีคีวามเกยีวพันกับครสิตศ์าสนาเป็นอย่างมาก เนืองจากการมโีบสถค์รสิตจักรจํานวนมากตังอยู่ภายในเมอืง
อกียังมสีถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ของอาคารเกา่แกก็่มคีวามน่าสนใจเป็นอย่างมา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL NOVOTEL DIJON SUD หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี7
ดจิอง - รถไฟดว่น TGV - ปารสี - ขนึหอไอเฟล - ประตชูยันาโปเลยีน - ถนนซองเอลเิซย่ ์- ชอ้ปปิง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงปารสี โดย รถไฟ TGV (Train a Grande Vitesse, High-Speed Train ) รถไฟดว่น
ความเร็วสงูใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 150 นาท ีเมอืงศนูยก์ลางการออกแบบและแฟชนัของโลก มหานครทันสมัยทไีม่เคยหยุดนงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม มหานครปารสี เมอืงหลวงแหง่แฟชนัและการชอ้ปปิง

ถ่ายรูปคูก่ับหอไอเฟล (Eiffel Tower)  หนงึในสญัลักษณ์สําคัญของประเทศฝรังเศส โดยหอนีจัดวา่เป็นสญัลักษณ์แหง่อนุสาวรียท์สีงูทสีดุในโลก
จากนันนําทา่นชมววิทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทศิทาง โดยนําทา่น ขนึชนั 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) 

ชม ประตชูยันาโปเลยีน (Arc de Triomphe) ผา่น ถนนชองเอลเิซย่ ์(Champs Elysees) ทมีากดว้ยรา้นรวงตา่ง  ๆอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้
อาท ิน ้าํหอม, เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เครืองสําอาง และอนื  ๆณ รา้น Duty Free Shop ทมีสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทยีวเทา่นัน
กอ่นทจีะมเีวลาใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเป็นการสง่ทา้ยใน Galeries Lafayette Department Store หา้งสรรพสนิคา้ชอืดังของกรุงปารีส

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารบนเรอืลอ่งแมน่้าํแซนน ์

“แม่น ้าํแซนน ์เป็นแม่น ้าํสายสําคัญของฝรังเศสโดยเฉพาะกับกรุงปารีส ซงึใชเ้ป็นทังในการเดนิทางคา้ขายและทอ่งเทยีว
แม่น ้าํแซนนม์ถีนิกําเนดิมาจากทางแควน้ Dijon ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศส ทเีรียกวา่ “Langre Plateau” มคีวามยาวทังสนิ 776
กโิลเมตร ไหลผา่นแควน้และเมอืงตา่ง  ๆไปออกทะเลทชีอ่งแคบ Le Havre ในอังกฤษ”

ทพีกั
HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี8
พระราชวงัแวรซ์ายส ์- LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET SHOPPING

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์(Versailles) เมอืงเล็ก  ๆตังอยู่ชานเมอืงปารีส เป็นเมอืงทโีดง่ดังในฐานะทเีป็นทตัีงของ พระราชวงัแวรซ์ายส์
(Château de Versailles) เป็นพระราชวังหลวงแหง่หนงึของฝรังเศส พระราชวังแวรซ์าย เป็นพระราชวังทยีงิใหญ่และสวยงามแหง่หนงึของโลก
และนับเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจบัุนดว้ย 

นําทา่นเขา้ชม หอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทมีชีอื
เสยีงมากทสีดุซงึเคยใชเ้ป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหวา่งสมัพันธมติรกับจักรวรรดเิยอรมัน ในสงครามโลกครังท ี1 และใชเ้ป็นทลีงนาม
กรณีเยอรมนีบกุตชีนะฝรังเศสในสงครามโลกครังท ี2 อกีดว้ย หอ้งนีพระเจา้หลยุสท์ ี14 ทรงทําการกอ่สรา้งเอง
ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเห็นสวนแวรซ์ายอันสวยงาม



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่La Vallee Outlet Shopping Village Paris แหลง่ชอ้ปปิงทรีวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกวา่ 70 รา้น
สมัผัสประสบการณ์การชอ้ปปิง ทคีรบครันดว้ยสนิคา้ชนันําตา่ง  ๆมากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU,
FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI,
CELINE, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL NOVOTEL PARIS MONTPANASE หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี9
ปารสี - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล กรุงปารสี เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund

13.40 น.
สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 931 นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย

วนัท ี10
กรุงเทพฯ

05.55 น.
เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ฝรงัเศส สวสิ อติาลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี9 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:21 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ฝรงัเศส สวสิ อติาลี

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิแลว้

• คา่พาหนะท่องเทยีวตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุในรายการ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมน ูใหท้่านไดเ้ลศิรสในแตล่ะประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• คา่ประกนัการเดนิทางท่องเทยีว

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่ทปิคนขบัรถตลอดการเดนิทาง

• บรกิารน ้าํดมืท่านละ 1 ขวดและอาหารเชา้แบบกลอ่ง “เมนหูมทูอดมหศัจรรย”์  ในวันทสีองของโปรแกรมการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั
คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้คา่ใชจ้่ายอนืๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีวท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• คา่ภาษีน ้าํมนัตวัเครอืงบนิโดยสาร ณ วันทมีกีารขนึภาษีหลงัจากทมีกีารทําราคา

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์(Tour Leader) :ผูค้อยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง ความจําเป็นในเรอืงทปิสาํหรบัหวัหนา้ทัวรเ์ป็นเรอืงทคีาดหวัง
หากการบรกิารนันเป็นทปีระทับใจของท่าน

วธิกีารจอง

• กรณุาชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสว่นทเีหลอือยา่งนอ้ย20 วันกอ่นเดนิทาง
หรอืในกรณสีายการบนิใหอ้อกตวักอ่นกาํหนดปกต ิทังน ีบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นจะมกีารเรยีกเกบ็เงนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิหลงัการจอง หกัคา่มดัจํา 1,000 บาท (คา่บรกิารของพนักงาน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทาง 1-3 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

• ในกรณอีอกตวัเครอืงบนิหรอืจองโรงแรมไปแลว้ ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารตามจรงิ



เอกสารในการยนืวซีา่ ใชเ้วลาประมาณ 15 วันทําการ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบอยา่งนอ้ย 15 วัน กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง,
ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จราจล, อบุัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึถงึและจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึและจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้ หากท่านถกูปฏเิสธวซีา่ หรอืการเขา้ออกเมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้

• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ
หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนืหรอืไม ่ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พนืหลงัตอ้งเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํ)และเหมอืนกนัทัง 2 รปู ควรมอีายไุมเ่กนิ 6
เดอืนและไมเ่คยใชข้อวซีา่ประเทศอนืๆ มากอ่น

• สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบัตรประชาชนหรอืสาํเนาบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่/สาํเนาสตูบิัตร
(ในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ)์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิทหรอืสงักดัทที่านทํางานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทน ีและช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบจดทะเบยีนการคา้, สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และสาํเนาหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษี และสาํเนาหลกัฐานการเงนิของบรษัิทยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัยฉ์บับจรงิ (กรณุานํามาดว้ยในวันทมีาขอวซีา่)

• หนังสอืรบัรองจากธนาคารบัญชอีอมทรพัย ์เป็นภาษาองักฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัยบ์ัญชสีว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน
ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอและมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาองักฤษในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเป็นภาษาองักฤษ เพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองเป็นภาษาองักฤษจากสถาบันการศกึษาฉบับจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์เดนิทางกบับดิาหรอืมารดา “ท่านใดท่านหนงึ” จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยทบีดิาหรอืมารดา
ตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต
โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอืและประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ใครข่อความรว่มมอืท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และกรณุาแตง่กายชุดสภุาพ
ทังนจีะมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารเพมิเตมิดงักลา่วเช่นกนั

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร
และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่ทางสถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• สถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ได ้

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต เพอืทําการยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ
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