ITALY SWITZERLAND FRANCE
โรม วาติกนั โคลอสเซียม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนีส
ล ูเซิรน์ แองเกิลเบิรก์ ยอดเขาทิตลิส เบิรน์
ดิจอง TGV TRAIN ปารีส CHIC OUTLET SHOPPING

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–กรุ งโรม (อิตาลี)
21.00น.
พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
โรม–สนามกีฬาโคลอสเซียม–นครรัฐวาติกนั –นา้ พุเทรวี่–บันไดสเปน–ฟลอเรนซ์
00.20น.
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 นําท่านเดินทางสูก่ รุงโรม ประเทศอิตาลี
06.50น.
ถึงสนามบินลีโอนาร์ โด้ ดาวินชี่ กรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะ
พร้ อมบริ การน้ าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ” นําท่านเดินทางสู่ กรุ ง
โรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของแคว้ นลาซีโอ ตังอยู
้ ท่ างตอนกลางของประเทศอิตาลี นอกจากนี ้ โรมยัง
เป็ นที่ตงของนครรั
ั้
ฐวาติกัน ซึ่งเป็ นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริ สต์ นิกายโรมันคาธอลิ คด้ วย
ถ่ายรูปคูก่ บั สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เป็ นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.79 เป็ นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่จุคนได้ กว่า 50,000 คน, ชม
ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ, ชม อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล
(Victor Emmanuel Monument) หรื อพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผู้สถาปนาประเทศอิตาลี พร้ อมชมร่ องรอยของ
ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ โรมันฟอรั่ ม (Roman Forum), ชม นา้ พุเทรวี่ (Trevi Fountain) ผลงานมาสเตอร์ พี
ซของ นิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึง่ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยน
เหรี ยญอธิฐานไว้ จะได้ กลับมากรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง, เที่ยวชม จัตุรัสบันไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งพบปะของหนุ่ม
สาวชาวอิตาเลียนยามว่างซึ่งนิยมมาพบปะกันบริ เวณนี ้ เป็ นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่างๆ มากมาย และกลายเป็ น
แหล่งช้ อปปิ ง้ ของคนเมือง

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ศูนย์กลางศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ประทับของ
องค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter) ที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั ้นแกะสลักเพียต้ า (Pieta) ผลงานชิ ้นเอกของ ไมเคิลแอง
เจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก มีเวลาให้ ท่านได้ ถ่ายภาพคู่กบั ทหาร
สวิสฯ ราชองครักษ์ ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที่ได้ รับการ
ขนานนามว่าสวยงามอีกทังยั
้ งเป็ นเมืองหลวงของศิลปะ
เรเนอซองส์อีกด้ วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HILTON FLORENCE METROPOLE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม
เช้ า

ฟลอเรนซ์ –ปิ ซ่ า–หอเอนปิ ซ่ า–เมืองเก่ าฟลอเรนซ์ –จตุรัสซิญญอเรีย–เวนิส เมสเตร้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (Pisa) บ้ านเกิดของ กาลิเลโอ นักดาราศาสตร์ เอกของโลก ซึ่งเป็ นคนแรกที่ใช้ กล้ อง
โทรทัศน์สอ่ งดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปี ก่อน และเป็ นที่ตงของหอเอนปิ
ั้
ซ่า ถ่ายรู ปคู่กบั หอเอนปิ ซ่ า (Leaning Tower
of Pisa) สิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1174 ที่ชาวโลกรู้ จกั กันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้ มถ่วง
โดยนักวิทยาศาสตร์ เอก กาลิเลโอ และอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้ าทายความเชื่อของคนในสมัยนันก็
้ คือ เขาได้ พิสจู น์ว่า
ของสองชิ ้นซึง่ หนักไม่เท่ากัน ถ้ าปล่อยลงจากที่สงู จะตกถึงพื ้นพร้ อมกัน

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่ าฟลอเรนซ์ (Florence Old Town) เมืองหลวงของแคว้ นทัสคานี ต้ นกําเนิดของศิลปะแบบ
เรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้ านสถาปั ตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุ่ งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อนั น่าหลงใหล
แห่งนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ นสถานที่ที่นกั ท่ องเที่ยวใฝ่ ฝั นมาเยือนมากที่สดุ นําท่านเข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่าที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
องค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจําเมือง วิหารซานตามาเรี ย
เดลฟิ โอเร่ (Santa Maria Del Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี ้ โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้ หินอ่อนหลาย
สีมาใช้ ในการก่อสร้ างทัง้ สีชมพู สีเขียวและสีขาว ซึง่ นํามาผสมผสานกันได้ อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่
แพ้ กนั คือ โดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าจะอยู่มมุ ไหนของเมือง ใกล้ กนั เป็ น จัตุรัสเดลลาซิญญอเรี ย (Piazza
Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นที่ตงของ
ั้
รู ปปั ้นเดวิด (David)
ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ ถัดมาริ มฝั่ งแม่นํ ้าอาร์ โน จะพบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ (Ponte
Vecchio) ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทงสองข้
ั้
างสะพาน จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองเวนิ ส
(Venice Mestre) แผ่นดินใหญ่ในแคว้ นเวเนโต้ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษสุดเมืองหนึ่งของโลก เปรี ยบเสมือนประตูสู่
ตะวันออกของยุโรป ในอดีตเวนิสได้ รับฉายาว่า “เมืองแห่งสายนํ ้า และเมืองแห่งสะพาน”

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ CROWNE PLAZA VENICE EAST หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ส่ ี
เช้ า

เกาะเวนิส–จัตุรัสซานมาร์ โค–สะพานเรียลอัลโต้ –ลูเซิร์น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านลงเรื อข้ ามสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ราชินีแห่งทะเลอาเดรี ยตริ ค ที่นี่เป็ นแผ่นดินที่ไม่มีถนนสําหรับรถ มี
แต่คคู ลองใช้ เรื อสัญจรกันเป็ นหลัก มีถนนก็เฉพาะสําหรับคนเดินเท่านัน้ เกาะเวนิส ประกอบไปด้ วย เกาะน้ อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง มีศนู ย์กลางอยู่ที่ จตุรัสซานมาร์ โค (Piazza San Marco) อัน
เป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังเดิม หรื อ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความเจริ ญรุ่ งเรื องเมื่อครัง้ ทําการค้ ากับ
ตะวันออกไกล ชมสถาปั ตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน์ ณ มหาวิหารเซนต์มาร์ ค , หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ,
อาคารรายระเบียงที่แม้ แต่ นโปเลียนยังหลงใหล อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ของเมือง อาทิ ผ้ าลูกไม้ , เครื่ องแก้ วมูราโน่, หรื อจิบกาแฟในร้ าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี 1720
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมคลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ ชมงานก่อสร้ างที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ น
อัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (Rialto Bridge) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึง่ ของเกาะเวนิส

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ทางเหนือตอนกลางของสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองเล็กๆ อันแสน
น่ารัก ซึง่ ปั จจุบนั กําลังเป็ นที่นา่ จับตามองในด้ านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่นบั วันยิ่งเจริ ญรุ่ งเรื อง จนแทบฉุดไว้
ไม่อยู่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ RADISSON BLU HOTEL, LUZERN หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

แองเกิลเบิร์ก–ยอดเขาทิตลิส–ลูเซิร์น–สะพานไม้ ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–ช้ อปปิ ้ ง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ (Rotair) ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์
บนกระเช้ าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้ วยหิมะตลอด
ทังปี
้ เป็ นยอดเขาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็ นจํานวนมาก นําชม ถา้ นา้ แข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง
130 เมตร และมีความลึกที่สดุ ถึง 15 เมตร มีนํ ้าแข็งปกคลุมตลอดทังปี
้ จากนันขึ
้ ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ ท่านได้ สมั ผัส
หิมะบนยอดเขา สมควรแก่เวลานําท่านลงจากยอดเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
จากนันนํ
้ าท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นสะพานที่ถกู สร้ างขึ ้นด้ วยไม้ โดย
สะพานแห่งนี ้ถือว่าเป็ นสะพานไม้ ที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ของยุโรป โดยตลอดแนวสะพานนันถู
้ กประดับด้ วยภาพเขียนที่
บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี ้เป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่สําคัญต่อ ประวัติศาสตร์ ของ
เมืองลูเซิร์น ด้ วย จากนัน้ มุ่งเข้ าสู่ใจกลางเมืองเพื่อไปชมประติมากรรม อนุ สาวรี ย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion
Monument) อนุสาวรี ย์ที่เป็ นสัญลักษณ์แห่งความกล้ าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ทหาร

สวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินสนุกสนานกับการช้ อปปิ ้ง
สินค้ าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ RADISSON BLU HOTEL, LUZERN หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก
เช้ า

ลูเซิร์น–เบิร์น–หอนาฬิกา ZEITGLOCKENTUM–ดิจอง (ฝรั่งเศส)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ า ท่า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง เบิ ร์น (Bern) นครหลวงแห่ง ประเทศสวิ สเซอร์ แ ลนด์ เมื อ งที่ มี ค วามสํ า คัญ ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ และมีอาคารบ้ านเรื อนที่สวยงาม ตกแต่งด้ วย ดอกไม้ ต้ นไม้ ฯลฯ อีกทังยั
้ งเป็ นบ้ านที่ทํางาน
ของนักวิทยาศาสตร์ ระดับโลก “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ” ชมสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ ความงามของมรดกโลกที่คนสวิสยัง
รักษาไว้ ก็คือ เมืองเก่าที่นา่ รัก โบสถ์ที่มีประวัติอนั ยาวนาน บ้ านทุกหลังที่ล้วนมีหลัง คาสีแดง ถนนที่ปดู ้ วยอิฐ และมีรูป
ปั น้ ตัวเล็กๆ ตลอดเส้ นทางเดิน เมืองที่มีแม่นํ ้าไหลผ่าน สะพานที่เก่าแก่ ในย่านเมืองเก่าได้ รับการประกาศจากองค์การ
ยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ใครมาที่นี่จะต้ องมาชมสัญลักษณ์ค่บู ้ านคู่ เมืองกรุ งเบิร์นนัน่ คือ หอนาฬิกา
Zeitglockenturm ชื่อเมือง Berne แปลว่า หมี ดังนันธงประจํ
้
าเมืองนี ้เลยมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปหมี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่ าย

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

นําท่านเดินทางสู่ เมือ งดิจ อง (Dijon) ประเทศฝรั่ งเศส เมืองหลวงของแคว้ นเบอร์ กัน ดี แคว้ นที่ตงั ้ อยู่ทางภาค
ตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดิจองเป็ นเมืองหลวงที่มีความสําคัญด้ า นประวัติศาสตร์ ของแคว้ นเบอร์ กนั ดีและ
ประเทศฝรั่งเศสเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ในเรื่ องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ไวน์และการปลูกองุ่นแล้ ว เมืองดิจองยังเป็ นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริ สต์ศาสนาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการมี
โบสถ์คริ สตจักรจํานวนมากตังอยู
้ ่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ก็มีความน่าสนใจ
เป็ นอย่างมาก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL NOVOTEL DIJON SUD หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ดิจอง–รถไฟด่ วน TGV–ปารีส–ขึน้ หอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลียน–ถนนซองเอลิเซ่ ย์–ช้ อปปิ ้ ง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสูก่ รุ งปารี ส โดยรถไฟ TGV (Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟด่วน ความเร็ ว
สูงใช้ เวลาเดินทางประมาณ 150 นาที เมืองศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุด
นิ่ง

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ และการช้ อปปิ ง้ ถ่ายรู ปคู่กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งใน
สัญลักษณ์สาํ คัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี ้จัดว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรี ย์ที่ สงู ที่สดุ ในโลก จากนันนํ
้ าท่านชม
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ ของมหานครปารี สแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนําท่านขึน้ ชัน้ 2 ของหอไอเฟล (Eiffel
Tower) ชม ประตูชัยนาโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่านถนนชองเอลิเซ่ ย์ (Champs Elysees) ที่มากด้ วยร้ าน
รวงต่างๆ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ า อาทิ นํ ้าหอม, เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า, เครื่ องสําอาง และอื่นๆ ณ ร้ าน Duty
Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้ ก่อนที่จะมีเวลาให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้งเป็ นการส่งท้ ายใน
Galeries Lafayette Department Store ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังของกรุงปารี ส

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรือล่ องแม่ นา้ แซนน์
“แม่ นา้ แซนน์ เป็ นแม่นํ ้าสายสําคัญของฝรั่งเศสโดยเฉพาะกับกรุงปารี ส ซึง่ ใช้ เป็ นทังในการเดิ
้
นทางค้ าขายและท่องเที่ยว
แม่นํ ้าแซนน์มีถิ่นกําเนิดมาจากทางแคว้ น Dijon ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่เรี ยกว่า “Langre Plateau”
มีความยาวทังสิ
้ ้น 776 กิโลเมตร ไหลผ่านแคว้ นและเมืองต่างๆ ไปออกทะเลที่ช่องแคบ Le Havre ในอังกฤษ”
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่แปด
พระราชวังแวร์ ซายส์ –LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET SHOPPING
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ เมืองแวร์ ซายส์ (Versailles) เมืองเล็กๆ ตัง้ อยู่ชานเมืองปารี ส เป็ นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังแวร์ ซายส์ (Château de Versailles) เป็ นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ ซาย เป็ น
พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึง่ ของโลก และนับเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้ วย นําท่านเข้ าชม
ห้ องกระจก (Galerie des Glaces หรื อ The Hall of Mirrors) เป็ นห้ องที่มีชื่อ เสียงมากที่สดุ ซึ่งเคยใช้ เป็ นห้ องลงนามใน
สัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และใช้ เป็ นที่ลงนามกรณีเยอรมนีบกุ ตี
ชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อีกด้ วย ห้ องนี ้พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ทรงทําการก่อสร้ างเอง ภายในห้ องประกอบด้ วย
กระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้ วจะเห็นสวนแวร์ ซายอันสวยงาม

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํานําท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet Shopping Village Paris แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่รวมร้ านค้ าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า
70 ร้ าน สัม ผัส ประสบการณ์ ก ารช้ อปปิ ้ง ที่ ค รบครั น ด้ ว ยสิ น ค้ า ชัน้ นํ า ต่ า งๆ มากมาย เช่ น CELINE, KENZO,
LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO,
VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, CELINE, DOLCE & GABBANA,
GIVENCHY ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL NOVOTEL PARIS MONTPANASE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เก้ า
เช้ า
13.40 น.
วันที่สิบ
05.55 น.

ปารีส–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล กรุงปารี ส เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 นําท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กาหนดวันเดินทาง
02 – 11 ก.ย. 60
07 – 16 ก.ย. 60
16 – 25 ก.ย. 60
21 – 30 ก.ย. 60
30 ก.ย. – 09 ต.ค. 60
05 – 14 ต.ค. 60
14 - 23 ต.ค. 60
19 – 28 ต.ค. 60
28 ต.ค. – 06 พ.ย. 60
03 – 12 พ.ย. 60
11 – 20 พ.ย. 60
17 – 26 พ.ย. 60
25 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60
09 – 18 ธ.ค. 60
14 – 23 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61
25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 61
04 – 13 ม.ค. 61
13 – 22 ม.ค. 61
18 – 27 ม.ค. 61
27 ม.ค. – 05 ก.พ. 61
01 – 10 ก.พ. 61
10 – 19 ก.พ. 61
15 – 24 ก.พ. 61
24 ก.พ. – 05 มี.ค. 61
01 – 10 มี.ค. 61
10 – 19 มี.ค. 61
15 – 24 มี.ค. 61
10 – 19 เม.ย. 61
24 มี.ค. – 02 เม.ย. 61
05 – 14 เม.ย. 61
(สงกรานต์ )
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

112,900 บาท
102,900 บาท
96,900 บาท
85,900 บาท
58,900 บาท
16,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 30,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเทศกาลสงกรานต์ 10-19 เม.ย. 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 34,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม :

117,900 บาท
106,900 บาท
100,900 บาท
89,900 บาท
60,900 บาท
16,900 บาท











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การนํ ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม:
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็ นในเรื่ องทิป

สําหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริการนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกําหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
กรุ ณาโอนเงินสดเข้ าบัญชี
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
613-2-19848-7
นางสาว ทยากร ชลคีรีพิทกั ษ์
ออมทรัพย์
ประดิษฐ์ มนูธรรม
**กรุณาส่งเอกสารการโอน และ สําเนาหนังสือเดินทาง มาที่แฟกซ์ 02-190-9072**
เงื่อนไขการยกเลิก :
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ

 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่ อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา) และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือน และไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า /
สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ ท่านทํางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานํามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่ วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

