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โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น ้าพุเทรว่ี – เชียนเซียโน เทอร์เม่ฟลอเรนซ์ 
มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร – ปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ 

เวโรน่า - มิลาน - ดูโอโม – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี - ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - มูลฮูส– ปารีส - ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์  

มองมาร์ต – ขึน้ช้ัน 2 ของหอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - พระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 
 

ก าหนดการเดินทาง 

17-26 ม.ค.//21 ก.พ.-01 มี.ค.//20-29 มี.ค.//17-26 เม.ย.//08-17 พ.ค.//05-14 มิ.ย. 2563  
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 

http://www.followmeholiday.com/
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World Premium 
1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
2. บินตรง ไป-กลบั โดยสายการบินไทย 
3. บริการอาหารเชา้ ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
4. อาหารพ้ืนเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
5. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
6. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
7.    รวมค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป และทิปหัวหนา้ทวัร์ 
8.   บริการน ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 

 

World Premium Highlight 
1.  เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดมิของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม  ณ Lauterbrunnen 
2. นั่งรถไฟชมวิวถึง 2 ขบวน  
 ** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดบัขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ไดช่ื้อว่า Top of  Europe 
 **น าท่านนั้งรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse : ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง   
3. น าท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
4. น าท่านเข้าชมภายในของซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่และส าคัญทีสุ่ดในนครรัฐวาติกัน 
4.  น าท่านเดนิทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพธิภัณฑ์ลฟูร์” 
5. น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” ชมวิวกรุงปารีส 
6. น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”   
7. ช้อปป้ิงที่”ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท”ที่ถูกที่สุดในสวสิเซอร์แลนด์ FOXTOWN OUTLET  
8. ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 
9.  พักเมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาล ี
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วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์สายการบิน

ไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

วันที่2        โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม  
 เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอร์เม่ 
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของประเทศ มีประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2 ,800 ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” 
“ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” น าท่านเขา้
ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงด
การเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธี
ต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชม
ยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆใน
โปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่และส าคัญที่สุดในนคร
รัฐวาติกนั เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก
ที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าคณะเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบั
ประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพ
ของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานที่ส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ย่ิงใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้
กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระ
บิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่ง
ชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชม
ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศัก ด์ิสิท ธ์ิ  
“โรมันฟอร่ัม” น าท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอส
เซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาด
ใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดย
นับเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่ สุดเท่าที่เคยมีการสร้าง
ขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม   

http://www.followmeholiday.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุง
โรม น ้ าพุแห่งน้ี  เร่ิมเป็นที่ รู้จักและมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three 
Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเย่ียมชมน ้ าพุแห่งน้ีมี
ความเช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง น า
ท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน”  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และ
เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาว
วยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัที่สวยงาม 
ให้ท่านได้ถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน 
เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พักที่ :  GRAND ADMIRAL HOTEL    ที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่3       เชียนเซียโน เทอร์เม่ – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - ปิซ่า  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความเจริญ
สูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 น าท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม
อันโดดเด่นของเมืองที่  “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ
ออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมือง
ฟลอเรนซ์ จากนั้ นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม 
“โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ึงใช้เป็นสถานที่ฝัง
ศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดังของเมือง ชมจัตุ รัสเดลลาซิญญอเรีย
(Piazza Della Signoria)ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์
โดดเด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของรูปป้ันเดวิด อัน
เป็นผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าอาร์โน และยงัเป็นบา้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินที่มีช่ือเสียงของ
อิตาลีน าท่านเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
ถูกสร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเมื่อปี 
ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 
176 ปี ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนทีสลัก
ลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้
สวยงามมากส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลงัจากเมื่อสร้าง
เสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหน่ึงเมื่อวดัดูปรากฏว่าเอียง
ออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียง
อ ยู่ เช่ น ทุ ก วัน น้ี  เมื อ งแ ห่ ง น้ี ย ัง เป็ น บ้ าน เกิ ด ข อ ง
นกัวิทยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาไดพ้ิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตก
มาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่ว่าวตัถุหนกัหรือเบา ต่างตกถึงพ้ืนดินพร้อมกนั และให้ชาวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อย
ลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ีและเขายงัเป็นคนแรกที่ใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน
และไดป้ระกาศส่ิงที่คน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่าโลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาลแต่กา
ลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตยต์่างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าให้เขาถูกจบัคุมขงัในที่สุด ชมความสวยงาม
ของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พักที่ :  HILTON HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่4         ฟลอเรนซ์ - เวนิส เมสเตร้ – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรน่า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก
เมืองหลวงของแควน้ เวเนโต 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”

เมืองอันแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก
เมืองเวนิสได้รับฉายาว่าราชินี  แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of 
Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือน าท่ าน เดิน
ทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค ”ศูนยก์ลาง ของเมืองเวนิส พร้อมน า คณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  ระหว่าง

http://www.followmeholiday.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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การเดินทางชมอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2 ถ่ายภาพคู่กับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่ง
สัญลกัษณ์ที่เช่ือมต่อกบั พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก)อนัเป็นที่ประทบัของเจา้
เมืองเวนิส ในยุคที่ยงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถเ์ซนต์มาร์ค” 
ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยโุรปตะวนัตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดย
การ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีช่ือเสียงระดับโลก(รวมในค่าทัวร์แล้ว) น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า”ประตู
สู่อิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิส 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

พักที่ :  CROWNE PLAZA HOTEL VERONA  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่5        เวโรน่า - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET - ลูเซิร์น  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบลอมบาร์ดี จากนั้นน า

ท่านเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 
ต่อมาเป็นที่พ  านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ 
ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของ
น ้ าพุที่โพยพุ่งบริเวณดา้นหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่าน
ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ที่สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหิน
อ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี 
ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิค
เตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ให้

คณะได้ เดิน ช้อป ป้ิ งที่ ”ฟ อกซ์ท าวน์ เอ าท์ เล็ท ”ที่ ถู กที่ สุ ด ใน
สวิสเซอร์แลนด์ FOXTOWN OUTLET พบกบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
หลากหลายกว่า160 ร้านค้าในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกว่า250
ย่ีห้อดังทั้ งแบรนด์อิตาลี และนานาชาติ อาทิ  Prada ,Gucci, D&G, 

Armani, Diesel, Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, 
Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace 

and Valentino. นอกจากนั้นยงัมีบาร์ให้ท่านได้นั่งด่ืม ,จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหารแบบยุโรปให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือก
รับประทานมากมาย (มาสวิสฯห้ามพลาด!ช้อปป้ิงแบรนด์เนมแท้ๆถูกที่สุดในยุโรป) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 

http://www.followmeholiday.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
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“เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สุดน าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส 
น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาคลุมตลอด 
ทอดตัวขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อ
เช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพาน
แห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้มื่อปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศ
ของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ านช้อปป้ิงสินค้าขึ้ น ช่ือของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของ
ที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกาย่ีห้อต่างๆที่มี
ช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที่ :  Radison Blu Lucerne หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่6        ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ของสวิสเซอร์แลนด์ แลว้เปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวิส
ฯได้ขุดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่
มีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่อง
ว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ ้าน ้ าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุกว่า 
1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชม
ถ ้าน ้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ ใต้ธารน ้ าแข็ง 30 เมตร 
สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์

อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานี

http://www.followmeholiday.com/
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ไคลน์ไชเด็ค” น าท่านเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบ
สงบ ได้ช่ือว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) 
น ้ าตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 เมตร น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอิน
เทอร์ลาเก้น ”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 
2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบ
สุดสุด อย่างที่หลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีที่รอคอย ให้ท่านไดอ้ิสระกบัการ
เลือกซ้ือสินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนั
โรแมนติก 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง "ฟองดูชุดใหญ่"จุใจถึง 3 แบบ 

พักที่ :  METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่7       อินเทอร์ลาเค่น – มูลฮูส – ปารีส - ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมูลฮูส(MULHOUSE) เมืองพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนดก์บัฝร่ังเศส เมืองพรมแดนที่

เป็นศนูยก์ลางของการขนส่งของสองประเทศน้ี  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ”  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A 

Grande Vitesse ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะ
ได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทาง
ดว้ยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผ่านชม มหานครปารีสตั้งอยู่
บนแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลาง
แควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  ้ า
สมัยแห่งหน่ึงของโลก และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในเมืองที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้า
แซนน์” พร้อมชมชมสถานที่ส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ า
แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็น
มหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์

http://www.followmeholiday.com/
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , 
พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที่ :  Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่8       ปารีส – มองมาร์ต – ขึน้ช้ัน 2 ของหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขา

สูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง 
ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือ
วิหารพระหฤทยั  ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาว
ฝร่ังเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบ
ศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวย
เด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว 
สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวตัิศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปิน
ทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดม้ี การสร้างสรรค์จากที่น่ีเป็นจ านวน
มาก อิสระให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย
ร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของที่ระลึกต่างๆ น าท่านขึน้ลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของ
หอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆ

ของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญและย่ิงใหญ่ที่สุด
แห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวตัถุนับช้ินไม่
ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเมื่อราชส านกัยา้ยไป
ที่  แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภัณฑ์  ภายในจัดแสดง
ศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด 
ดาวินชี, รูปป้ันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล 
แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิด
กระจก ซ่ึงเพ่ิงก่อสร้างเพ่ิมเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 น าท่าน
ผ่านชมลานประวตัิศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี 

http://www.followmeholiday.com/
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ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตล  อดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอนัดบัสวยที่สุดในโลก 
ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม 
“ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง SEA FOOD!!!!! 

พักที่ :  Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่9       ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ - Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”  

ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของ
พ ระราชวั ง  จัด เป็ น  1  ใน  7  ส่ิ งม หั ศจรรย์ข อ งโลกยุค
ปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และ
สวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามผู้ที่ก่อสร้าง
พระราชวงัแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งน้ี คือ พระเจา้หลุยส์ที่ 14 
ของฝร่ังเศส  พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพ้ืนที่ประมาณถึง 
37 ,000 ไร่  แต่ ปัจจุบันนั้ น พ้ืนที่   บางส่วนถูกน าไปใช้
ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพ้ืนที่เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็
ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและย่ิงใหญ่
อลังการเสมอมา  น าท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ 

Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่
การยกยอ่ง ให้เป็นพระราชวงัที่งดงามล ้าค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวตัิศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี
(ปาน)เขา้เฝ้าราชส านักฝร่ังเศส น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยม
แบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า 
แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette ได้เวลาอันสมควรน าท่าน

ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย 

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 933 
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วนัที่10      กรุงเทพฯ 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 

อัตราค่าบริการ  
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

               พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 105,900 105,900 101,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเดี่ยวเพ่ิม ** 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป 
 ทิปหัวหนา้ทวัร์  
 น ้าดื่มวนัละ 2 ขวด 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ ง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มี
ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระ
ขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะ
ทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดง าน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ป

ในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่าน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้ง

ท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตาม
วนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับ
แลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่

ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  
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 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 
 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ว  ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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