
#12376 ทัวรยุโรป อียิปต อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
หอเอนปซา พระราชวังแวรซายส นั่งกระเชาไฟฟาสูยอดเขาทิ
ทลิส บิน MS
ทัวรยุโรป อียิปต อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาปรามิด มหาวิหารเซนตปเตอร นํ้าพุ
เทรวี่ เกาะซานมารโค ถํ้านํ้าแข็ง สะพานคาเปล ลองเรือบาตามูช หอไอเฟล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานไคโร - กีซา - มหาพีระมิดแหงกีซา - สฟิงซอียิปต - ศูนยกระดาษปาปีรุส -
โรงงานผลิตหัวน้ําหอมอิยิปต - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - ตลาดขาน เอล คาลิลี่   

GRAND
PYRAMID
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ทาอากาศยานไคโร - ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน - มหาวิ
หารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปีเตอร) - รูปป้ันแกะสลักเพียตา - โคลีเซียม - ประตูชัย
คอนสแตนติน - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน

  

NOVOTEL
RUSTICA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ปิซา - จตุรัสแคมโป - หอเอนปิซา - เวนิส   

DELFINO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 เกาะซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซานมารโค - ลองเรือ
กอนโดลา - คลองใหญ - สะพานริอัลโต - ทาเรือตรอนเซโต - โคโม - ทะเลสาบโคโม -
ทะเลสาบลูกาโน

  

COMO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 แองเก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ําน้ําแข็งทิตลิส - ลานสกี - ลูเซิรน
- สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)   

GRAND
EUROPE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

7 ดิจอง - ปารีส   

MERCURE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

8 ลองเรือบาโตมูซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอรด - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล -
ดิวต้ีฟรี - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต   

MERCURE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

9 พระราชวังแวรซายส - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ทาอากาศยานไคโร    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 ฿70,900 ฿70,900 ฿70,900 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินไคโร - เมืองกีซา - มหาปรามิด - สฟงซอียิปต -
กระดาษปาปรุส - โรงงานผลิตหัวน้ําหอม - พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอียิปต - ตลาดขาน เอล คาลิล่ี

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคานเตอร Q
สายการบินอิยิปตแอร (MS) เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ออกเดินทางสู กรุงไคโร ประเทศอียิปต โดยเท่ียวบินท่ี MS961

06.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต

นําทานเดินทางสู เมืองกีซา เพ่ือชม มหาปีรามิด หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ซ่ึงองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้น
เพ่ือฝังพระศพของพระองคเอง นับเป็นสิ่งกอสรางท่ีย่ิงใหญและเกาแกท่ีสุดของโลก ใชเวลากอสรางท้ังสิ้นประมาณ 30 ปี สราง
จากแทงหินขนาดใหญมาก หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน

จากนั้นชม สฟิงซ ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเป็นพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเป็นสิงโต

ระหวางทางกลับแวะชม ศูนยกลางการทํากระดาษปาปีรุส ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตนกก (Papyrus) ใช
บันทึกขอความสรรเสริญเทพเจา และเหตุการณในสมัยอียิปตโบราณ พรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซ่ึงกลาวกันวาการ
ทําน้ําหอมแบบน้ี สืบทอดมาตั้งแตสมัยพระนางคลีโอพัตรา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไคโรชม สมบัติตางๆของฟาโร ซ่ึงเก็บรวบรวมไวในพิพิธภัณฑแหงน้ี

้ ้



จากนั้นชม หนากากทองคํา ของฟาโรตุตันคามุน และสมบัติล้ําคาตางๆ

นําทานเดินทางสู ตลาดคาลอัลเลล่ีบราซา ตลาดโบราณ ใหทานไดชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองของอียิปตตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี GRAND PYRAMID HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไคโร

กีซา

มหาพีระมิดแหงกีซา

สฟงซอียิปต

ศูนยกระดาษปาปรุส

 เชา

ตั้งอยูท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
15 กิโลเมตร เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต และยังเป็นทาอากาศยานหลักของ
อียิปตแอร

กีซา (Giza) เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต ตั้งอยูฝ่ังตะวันตกของแมน้ํา
ไนล อยูหางจากศูนยกลางของไคโรไปทางตะวันตกเฉียงใต ราว 20 กิโลเมตร กีซาเป็น
เมืองหลวงของเขตผูวาการกีซา เมืองมีประชากร 2,681,863 คนจากการสํารวจประชากร
ใน ค.ศ. 2006 เป็นชานเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอันดับ 2 ของโลก กีซาเป็นเมืองท่ี
มีชื่อเสียง เป็นท่ีตั้งของท่ีราบสูงกีซา ท่ีตั้งของอนุสรณโบราณ อยางเชน เกรตสฟิงซและ
พีระมิด 3 แหงท่ีสรางในสมัยราชวงศท่ี 4 ของอียิปต

เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริย
อียิปตโบราณ ชาวอียิปตในสมัยนั้นเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ดังนั้นจึงตองแนใจวา
กษัตริยของพวกเขาจะทรงมีทุกสิ่งทุกอยางท่ีจําเป็นสําหรับโลกหนา พวกเขาไดฝัง
ทรัพยสินและสิ่งของสวนพระองคไปพรอมกัน สิ่งท่ีนักโบราณคดีคนพบเป็นจํานวนมาก
ในหองเก็บสมบัติของปิรามิดไดแกเพชรพลอย อาหาร เครื่องเรือน เครื่องดนตรี และอุป
กรลาสัตว

สฟิงซอียิปต (Sphinx) สฟิงซเป็นการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต สวนหัวท่ีเหมือน
มนุษยนั้น มีสัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราท่ีคาง ตรงหนาผากมีงูแผแม
เบี้ยและมีเครื่องประดับ รัดเกลาแบบกษัตริย หนาท่ีของสฟิงซสฟิงซเปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของกษัตริย หรือเป็นสัตวท่ีมีชาญฉลาดและมีพลังเพ่ือปกปองพระศพและทรัพย
สมบัติภายในพีรามิด

กระดาษปาปีรุส เป็นกระดาษแผนแรกของโลกผลิตโดยชาวอียิปตโบราณ ตนกําเนิดและ
วัตถุประสงคคอนขางศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นท่ีเคารพบูชา เป็นการบันทึกจารึกบทสวด คํา
สรรเสริญเทพเจาและคําสาบานท่ีถูกบรรจุไวในพีระมิดของชาวอียิปต ในยุคของฟาโรหและ
สันณิฐานวาจะราวๆประมาณ 3,000 ปีท่ีผาน คําวา Papyrus นาจะเป็นการทับศัพทกับ
ภาษาโปรตุเกส ท่ีวา Paper กระดาษปาปิรุสน้ีถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของชาวอียิปตโบราณท่ีไดเลาเรื่องราวในอดีตไดอยางดี



วันท่ี 3 สนามบินไคโร - ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี - กรุงโรม -
นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนตฟลลิป หรือมหาวิหารเซนตป
เตอร - รูปปนแกะสลักเพียตา - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตน
ติน - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน

โรงงานผลิตหัวนํ้าหอมอิยิปต
โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซ่ึงกลาววาเป็นการทําน้ําหอมท่ีสืบทอดกันมานาน ตั้งแตสมัย
พระนางคลีโอพัตรา ซ่ึงท่ีน่ียังเป็นศูนยกลางแหงการผลิตหัวน้ําหอม ใหกับแบรนดย่ีหอ
ดังๆ หลายแบรนดระดับโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต

ตลาดขาน เอล คาลิลี่

 บาย

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต ( Egyptian Museum) นับวาเป็นพิพิธภัณฑของโลกท่ี
เกาแกท่ีสุดมานานและมีชื่อเสียง...เพราะความหลากหลายของซากปรักหักพังของวัตถุ
โบราณท่ีไดถูกคนพบจากท่ีตางๆ อยางมากมายในหลากหลายสมัยๆ ท่ีไดถูกสงทยอยเขา
มาเก็บ รักษาเอาไวในพิพิธภัณฑแหงน้ี

ตลาดขาน เอล คาลิล่ี (Khan El Khalili Bazaar) ประเทศอียิปต เป็นตลาดสไตลอาหรับ
โบราณ อายุรวม 600 ปี ท่ีใหความรูสึกเหมือนหลุดเขาไปอยูในฉากหน่ึงในหนังอาหรับ
ยอนยุค ท่ีน่ีมีสินคามากมายหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นครื่องเทศ, เครื่องเงิน, รานทอง,
เสื้อผา รวมถึงรานกาแฟ ฟิชาวี คอฟฟ่ีเฮา (El Fishawy)อายุรวม 200 ปีท่ีเปิดขาย
ตลอด24 ชม ตลาดแหงน้ีเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงนะคะท่ีไมควรพลาดเมื่อไปเยือนประเทศ
อียิปต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 GRAND PYRAMID HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบินไคโร เพ่ือเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี

10.10 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดยสายการบินอียิปตแอร เท่ียวบินท่ี MS791

บาย

รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

12.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงมีอดีตอันย่ิงใหญและเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน
เรืองอํานาจเมื่อราวกวา 2,000 ปีท่ีผานมาแลว

่



นําทานเขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงาม
ตระการตาของ มหาวิหารเซนตปีเตอร สถาปัตยกรรมล้ําคาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกซ่ึงตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลัก
เพียตา ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดยเบอรนินีและยอดโดมขนาดใหญซ่ึงปัจจุบันเป็นสิ่งล้ําคา
คูบานคูเมืองของอิตาลี

จากนั้นคณะแวะถายรูปท่ีระลึกดานหนา สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เคยเป็น
สนามกีฬายักษท่ีสามารถจุคนไดกวา 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ“ถนนทุก
สายมุงสูกรุงโรม”

นําทานชม น้ําพุเทรว่ี จุดกําเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน” ท่ีโดงดัง ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยน
เหรียญอธิษฐานท้ิงไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง

จากนั้นชม ยานบันไดสเปน แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปดวยนักทองเท่ียวหลากหลายเชื้อชาติ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี NOVOTEL RUSTICA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไคโร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
15 กิโลเมตร เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต และยังเป็นทาอากาศยานหลักของ
อียิปตแอร

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

โรม

 บาย

รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยู
ในเมืองฟีอูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2.5 ลานคน ถารวมเมือง
โดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ลานคน โดยมีจํานวนประชากรใกลเคียงกับมิลานและเนเปิลส
นอกจากน้ี โรมยังเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระ
สันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวยโรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมาก
เป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ี
เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี[3] ศูนยกลางทางประวัติศาสตรใจกลางเมืองไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก[4] นอกจากน้ี อนุสรณสถานและ
พิพิธภัณฑอยางพิพิธภัณฑวาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีมีนักทอง
เท่ียวเย่ียมชมมากท่ีสุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑวาติกันมีนักทองเท่ียว 4.2
ลานคนตอปี และโคลอสเซียมมี 4 ลานคนตอปี)



วาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

รูปปนแกะสลักเพียตา

โคลีเซียม

ประตูชัยคอนสแตนติน

นํ้าพุเทรวี่

มหาวิหารเซนตปีเตอร หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา มหาวิหารน้ีเป็นมหา
วิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยูในนครรัฐวาติกัน เป็นดิน
แดนท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นท่ีประทับของpope ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุด
แหงศาสนาคริสต นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดวาเป็น
ประเทศ ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเย่ียม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึง
สรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหาร
แหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ีมีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง ไมเคิลแองเจิลโล ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรูปป้ันของ
พระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูท่ีลวงลับไปแลว

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแลว ซ่ึงตั้งอยูท่ีใจกลางเมืองใหคนเขามาได
ไมใกลไมไกล แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี 2000

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะ
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of
Milvian Bridge

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีตํานานวามี เด็กผูหญิงนําทางทหารโรมัน
ไปหาแหลงน้ํา



วันท่ี 4 เมืองปซา - จตุรัสแคมโป - หอเอนปซา - เมืองเวนิส หรือเวเน
เซีย

ยานบันไดสเปน
เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม เพราะท้ังสวยและมีท่ีเดินเท่ียว สรางตั้งแต
สมัย ค.ศ.1717

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 NOVOTEL RUSTICA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองปิซา ผานบริเวณท่ีราบระหวางเชิงเขา MONTE PISANOในแควน TUSCANY ระหวางเสนทาง
ผานเมืองนอยใหญท่ีตั้งอยูบนเนินเขา ซ่ึงในอดีตเป็นถิ่นท่ีอยูของชาวอีทรัสกัน

บาย

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเขาสู จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของหอเอนปิซา สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานท่ี
ตั้งของ หอเอนปิซา สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีท่ีนักวิทยาศาสตรเอกของโลก ศาสตราจารยกาลิ เลโอได
คนพบทฤษฎีเรื่องแรงโนมถวงของโลก อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางขึ้นสูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซเมสเตร ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวง
ของแควนเวเนโต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอิตาเล่ียนฟูดสสปาเก็ตตี้

พักท่ี DELFINO HOTEL หรือเทียบเทา

ปซา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



วันท่ี 5 เกาะซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจ - จัตุรัส
ซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา - คลองใหญ - สะพานริอัลโต -
ทาเรือตรอนเซโต - เมืองโคโม - ทะเลสาบโคโม - ทะเลสาบลูกาโน

จตุรัสแคมโป

หอเอนปซา

เวนิส

จตุรัสท่ีสวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซ่ึงใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชมความ
ย่ิงใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี ท่ีมีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอมไปดวย
สถานท่ีสําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี

ตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช
เวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี จนไดชื่อวา
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อิตาเล่ียนฟูดสสปาเก็ตตี้

 DELFINO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเซโต เพ่ือลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเท่ียวท่ีไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก“เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง

นําทานเดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิสผานชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเชื่อมตอระหวาง “Doge Palace”
ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย

นําทานชม จัตุรัสเซนตมารค ท่ีมีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปป้ิง
สินคาพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เป็นเอกลักษณเฉพาะมา
ตั้งแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนักทองเท่ียวท่ัวโลก

นําทาน ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวรในกรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก
ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 20.- Euro /ทาน ซ่ึงเรือท่ีลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพ่ือชมมนตเสนห
แหงนครเวนิสสู คลองใหญ (GRAND CANAL) คลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็น
อัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)ไดเวลานัดหมาย

นําทานลงเรือเพ่ือเดินทางกลับสูฝ่ังท่ี ทาเรือตรอนเชโต

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองโคโม ชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม และ ทะเลสาบลูกาโน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองตากอากาศท่ีโอย
ลอมดวยเทือกเขาแอลป ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี COMO HOTEL หรือเทียบเทา

เกาะซานมารโค

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

จัตุรัสซานมารโค

ลองเรือกอนโดลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เดินเลนถายรูปหรือ ลองเรือกอนโดลา เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู คลองใหญ
Grand Canal คลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็น
อัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล ไดเวลานัด
หมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังท่ี ทาเรือตรอนเชโต



คลองใหญ

สะพานริอัลโต

ทาเรือตรอนเซโต

คลองใหญ หรือ แกรนด คะแนล มีไฮไลทสําคัญคือการน่ังเรือกอนโดลา ชมรอบเมือง
เวนิส โดยคลองใหญน้ีจะผากลางเมืองเวนิสพอดี ทําใหนักทองเท่ียวสามารถชม
บรรยากาศไดโดยรอบ

สะพานริอัลโตเป็นหน่ึงในสะพานขามแกรนดคาแนลท่ีนักทองเท่ียวนิยมแวะมาถายรูป
มากท่ีสุด สะพานแหงน้ีมีความเกาแกท่ีสุด สรางขึ้นครั้งแรกดวยไมในปี ค.ศ.1181 แต
เกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆกระท่ังในชวงปี ค.ศ.1588-1591 ไดมีการรื้อและสรางใหมดวยหิน
อยางแข็งแรงดังท่ีเห็นในปัจจุบัน

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเล่ืองชื่อท่ีไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพ่ือใชเดินทางสัญจรไปมา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

โคโม

ทะเลสาบโคโม

ทะเลสาบลูกาโน

 บาย

เมืองโคโมนั้นเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีความงดงาม บานเรือนปลูกสรางในสไตลของวิลลาและ
บานพักตางอากาศ ของคนมีฐานะ สิ่งท่ีดึงดูดใหผูคนใหมาท่ีสถานท่ีแหงน้ีก็คือตัว
ทะเลสาบโคโมน่ันเอง

เป็นทะเลสาบท่ีขึ้นชื่อวาสวยท่ีสุดของอิตาลี ตั้งอยูตอนบนของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป มีพ้ืนท่ี 146 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับสาม
และเป็นอีกทะเลสาบทองเท่ียวท่ีสวยงามของอิตาลี มีหลายเมืองรายรอบ ซ่ึงเราก็เลือกท่ีจะ
ไปเมือง Varenna ซ่ึงสามารถน่ังเรือไปเท่ียวเมืองอ่ืนๆ เชน เมือง Lenno และ Bellagio

เป็นจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวท่ีสําคัญในชวงฤดูรอนอันแสนอบอุน จนสงผล
ใหเมืองเล็กๆแหงน้ีกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในประ
เทศสวิตเซอรแลนดอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 แองเก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ําน้ําแข็ง
( ทิตลิส ) - ลานสกี - เมืองลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพาน
คาเปล หรือ สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ

ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวรในกรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทาน
สามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 20.- Euro /ทาน ซ่ึงเรือท่ีลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน)

 COMO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก ขึ้นกระเชาไฟฟาโรแตร ชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป บนกระเชาท่ีหมุนได 360 องศา
สู ยอดเขาทิตลิต ท่ีมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดท้ังปี เป็นยอดเขาท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาเลนสกีเป็นจํานวน
มาก

นําทานชม ถํ้าน้ําแข็ง Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร มีน้ําแข็ง ปกคลุมตลอด
ท้ังปี

จากนั้นขึ้นสูลานสกี อิสระใหทานไดเลนหิมะกันอยางสนุกสนาน ไดเวลานัดหมายนําทานลงจากยอดเขา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานออกเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) เป็นเมืองพักตากอากาศท่ีมีนักทองเท่ียวมากท่ีสุดในสวิสฯแตยังรักษา
สภาพแวดลอมไวไดเป็นอยางดี

นําทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตแกะสลักริมหนาผา สัญลักษณแหงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ือ
เป็นเกียรติแดทหารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส

จากนั้นชม สะพานคาเปล (KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมน้ํารุซซ (REUSS)
อายุเกาแกกวา 400 ปีทอดตัวขามแมน้ํารอยส ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถึงประวัติศาสตรของประเทศไดเป็น
อยางดี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยางมากใน ค.ศ. 1993 แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

อิสระเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงท่ีมีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง เชน บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รานขายของท่ี
ระลึก รานช็อคโกแล็ต และชอปป้ิงสินคาชั้นดีท่ีมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเทา

แองเกิ้ลเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แองเกิ้ลเบิรก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดท่ีตองหาโอกาสมาเยือน
สักครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลีส" ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดับ
น้ําทะเลหน่ึงกวา 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็น
อีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทท่ีใหญท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด



กระเชาไฟฟาโรแตร

ยอดเขาทิตลิส

ถํ้านํ้าแข็งทิตลิส

ลานสกี

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชในการเดินทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส ซ่ึงตัวกระเชานั้นมีพ้ืนท่ีหมุนได
อยางชาๆเพ่ือใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

เป็นภูเขาท่ีมีความชันท่ี สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัตตาคารอยูบนยอดเขาท่ี
สามารถ ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นถํ้าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ท่ีมีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ การเดินในถํ้าน้ําแข็ง
เราตองระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพ้ืนล่ืนมากๆ แตจะมีวางแผนกันล่ืนไวใหตลอดทาง

ใหทานไดทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับหิมะอันขาว
โพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือทานใด
สนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุด และอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ลูเซิรน บาย

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรน เป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม (Lake of the four forest
cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ (Reuss river)เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวนท่ี
อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี อายุกวา 500 ปีแลว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะ
มีการอนุรักษสวนเมืองเกาท้ังนั้นทุกประเทศ เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคาร
สูง สรางขึ้นในเขตเมืองเกาท่ีอนุรักษไว เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย ไมวาจะ
เป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมืองใหม)สวนท่ี
อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบสมัยใหม แตก็ยัง
มีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง



วันท่ี 7 เมืองดิจอง - มหานครปารีส

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจ่ัวแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง ประเทศฝรั่งเศส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา

ดิจอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองดีจอง Dijon เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของ
แควนเบอรกัน (Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกัน
ดีและฝรั่งเศสเป็นอยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน
นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวนและการปลูกองุนแลว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองท่ีมีความ
เกี่ยวพันกับคริสตศาสนาเป็นอยางมาก เน่ืองจากการมีโบสถคริสตจักรจํานวน มากตั้งอยู
ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคารเกาแกในเมืองก็มีความนาสนใจ
เป็นอยางมาก นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งค่ังและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ เพราะ
เคยเป็นท่ีอยูของ Dukes of Burgundy

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



วันท่ี 8 ลองเรือบาโตมูซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอรด -
จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ดิวตี้ฟรี - หางลาฟาแยต หรือ
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

 เที่ยง

ปารีส บาย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝ่ังแมน้ําแซน ผานชม
ความงดงามของโบราณสถานและอาคารเกาแก สรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส ซ่ึงไดรับการอนุรักษดูแลเป็นอยางดี
ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนครปารีส ชื่อวาเป็นนครท่ีมีความ
งดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เป็นตน
รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)

นําทานชมความย่ิงใหญของ ประตูชัย สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน ผานชมบริเวณ ลานจัตุรัสคอง
คอรท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอัง
ตัวเนต

จากนั้นเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอเฟล เป็นท่ีระลึกจากมุมกวางซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมอง
เห็นไดอยางชัดเจน (ตองการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดตอหัวหนาทัวร ทานละประมาณ 18.- Euro)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

อิสระใหทานการชอปป้ิง รานคาปลอดภาษี, หางแกลลอรี่ราฟาแยส , อาทิเชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปา
หนังและเครื่องหนังอ่ืนๆ มากมาย รวมท้ังเสื้อผาแบรนดเนมจากฝรั่งเศสอยางเต็มท่ี เพ่ือมีเวลาในการตอคิวซ้ือสินคาแบรนดเนม
ตางๆ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ลองเรือบาโตมูซ

ประตูชัยนโปเลียน

จัตุรัสคองคอรด

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 9 พระราชวังแวรซายส - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - สนามบิน
ไคโร

ลองเรือบาตามูซ ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เป็นตน รายการ
ลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได

หอไอเฟล (ตองการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดตอหัวหนาทัวร ทานละประมาณ 18.- Euro)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทาอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส สัมผัสความย่ิงใหญอลังการของพระราชวังท่ีไดรับการยกยองวาใหญโตมโหฬารและ
สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตกแตง
ประดับประดาดวยภาพเขียนตางๆและเฟอรนิเจอรชั้นดี อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน,หองบรรทมของราชินี, หองโถง
กระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางสูประเทศไทย

บาย

อาหารกลางวันรับประทานบนเครื่องบิน เพ่ือความะดวกในการทํา REFUND ภาษีสนามบิน

14.50 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินอียิปตแอร เท่ียวบินท่ี MS800/MS960

แวะเปล่ียนเครื่องท่ี เมืองไคโร ประเทศอียิปต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พระราชวังแวรซายส
เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล บาย

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

ทาอากาศยานไคโร คํ่า

ตั้งอยูท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
15 กิโลเมตร เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต และยังเป็นทาอากาศยานหลักของ
อียิปตแอร

 กิจกรรม บาย

12.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา
20.- วันกอนการเดินทาง 

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้น โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ี
ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

- กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

- ทางบริษัทฯเป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)

่ ่ ่



- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

- ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยัน
การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

- ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึง
ทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะขอรับลูกคารายตอไป 

ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจาก

อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและ
งานแฟร,การประชุม อันเป็นผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะ
สมและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเป็นคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น

ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานั้น)

8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย
(แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั้น)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]เทานั้น

9. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
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5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษ
ตางๆ

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานั้น)

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

เงื่อนไขวีซา    

- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตนั้นๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืนคาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทท่ีระบุในรายการ
ทัวรไวแลว ใดๆท้ังสิ้น

- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาอิตาลี(จะตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

ผลการพิจารณาวีซาใชเวลาประมาณ 10-15 วันทําการ ในระหวางพิจารณาวีซาทานไมสามารถขอดึงเลมออกมากอนไดทุกกรณี

กรุณาเตรียมเอกสารตามท่ีแจงขอเพ่ือผลประโยชนในการขอวีซาของทาน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) จะตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

2. รูปถายรูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน (รวบผมใหเห็นค้ิวและใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจนไมใส
แวนตาหรือคอนแทคเลนส ไมเห็นฟัน ไมเป้ือนหมึกปากกา)

3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูสมัครออกคาใชจายเอง 
1. สําเนาสมุดบัญชี / Statementบัญชีออมทรัพยเทานั้นท่ีรับรองจากธนาคาร  ยอนหลัง 6 เดือน หากการเคล่ือนไหวไมสมํ่าเสมอ

รบกวนขอเป็น Statement ท่ีรับรองจากธนาคาร ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ สะกดใหตรงตามหนาพาสปอรตใหถูกตอง  และ
อัพเดทการเคล่ือนไหวของบัญชีกอนย่ืน 7 วัน หากไมมีการเคล่ือนไหวลาสุด    รบกวนใหฝากหรือ ถอนเงินเพ่ือใหมี การเคล่ือนไหว
แลวปรับสมุดบัญชีของทาน (หากทานไมอัพเดทบัญชีใหเป็นปัจจุบันกอนย่ืน 7 วัน ศูนยรับย่ืนวีซาอาจจะไมรับตรวจเอกสารของทาน
และใหจองคิวเพ่ือย่ืนใหมในวันถัดไปเมื่อเอกสารสมบูรณ) วันย่ืนวีซาใหถือสมุดบัญชีท่ีย่ืนไปดวย ศูนยย่ืนอาจขอดูสมุดบัญชีบางกรณี
(อัพเดท 7 วันกอนย่ืน)

2. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ท่ีออกจากธนาคาร (ระบุชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)
เอกสารมีอายุ 15 วัน นับจากวันท่ีออกเอกสารถึงวันย่ืนวีซา และตองเป็นบัญชีเดียวกับ Statement 

- กรณีท่ีผูสมัครไมไดใชการเงินตัวเอง ใหคนอ่ืนออกคาใชจาย(ผูท่ีจะออกคาใชจายใหทานไดตองมีความสัมพันธ เป็น  พอ แม ลูก
สามี ภรรยา พ่ีนองรวมบิดา-มารดา เดียวกัน เทานั้น )

1. หนังสือรับรองคาใชจาย เป็นภาษาอังกฤษ ( Sponsor Letter)
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2. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ  ชื่อ-นามสกุล  เจาของ
บัญชี (ผูท่ีจะรับรองคาใชจายใหผูสมัคร) สะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต และระบุชื่อ- นามสกุล  ท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให(ผู
สมัครวีซา)สะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต (มีอายุ 15  วันกอนย่ืน)

3. สําเนาสมุดบัญชี / Statement ท่ีรับรองจากธนาคาร บัญชีออมทรัพยเทานั้น ยอนหลัง 6 เดือนของผูรับรองคาใชจายให หาก
การเคล่ือนไหวไมสมํ่าเสมอ รบกวน ขอเป็น Statement ท่ีรับรองจากธนาคาร ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ สะกดใหตรงตามหนา
พาสปอรตใหถูกตอง   และ อัพเดทการเคล่ือนไหวของบัญชีกอนย่ืน 7 วัน หากไมมีการเคล่ือนไหวลาสุด รบกวนใหฝากหรือถอนเงิน
เพ่ือใหมี การเคล่ือนไหวแลวปรับสมุดบัญชีของทาน (หากทานไมอัพเดทบัญชีใหเป็นปัจจุบันกอนย่ืน 7 วันศูนยรับย่ืนวีซา อาจจะไมรับ
ตรวจเอกสารของทาน และใหจองคิวเพ่ือย่ืนใหมในวันถัดไปเมื่อเอกสารสมบูรณ)

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี ฝากประจํา , กระแสรายวัน , OD***

4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการหนังสือรับรองบริษัท (DBD) ท่ีมีชื่อผูสมัครเป็นกรรมการ เอกสารมีอายุ 3 เดือน นับจากวันออกเอกสารจนถึงวัน

ย่ืนวีซา หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (พค.0403)

- เจาของกิจการท่ีไมไดจะทะเบียน เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับอาชีพ ระบุ ท่ีอยู , ชื่อราน ,ประเภทกิจการท่ีทําและรายไดตอเดือนโดย
ประมาณ , รูปถายกิจการ , สัญญาเชา(ถามี สัญญาเชาฉบับท่ีสงใหบริษัททัวรตองเป็นภาษาอังกฤษแลว)

- พนักงาน/ลูกจาง หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน  ตองระบุ  ตําแหนง ,  วันเขาทํางาน  ,  เงินเดือน (ขอเป็น ภาษา
อังกฤษเทานั้น ชื่อ-นามสกุล ตองสะกดตรงตามพาสปอรตทุกตัว  เอกสารมีอายุ 1 เดือน นับจากวันออกเอกสารวันย่ืนวีซา) หนังสือ
รับรองงานไมตองระบุชื่อท่ีย่ืน

- นักเรียน / นักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนจากสถาบันท่ีศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ชื่อ-นามสกุล ตองสะกด
ตรงตามพาสปอรตทุกตัว เอกสารมีอายุ 1 เดือน นับจากวันออกเอกสารวันย่ืนวีซา) หนังสือรับรองงานไมตองระบุชื่อท่ีย่ืน

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 

- สําเนาบัตรประชาชน

- สําเนาสูติบัตร (กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- สําเนาทะเบียนสมรส /หยา/มรณะบัตร (ถามี)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ/นามสกุล (ถามี)

6. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอม บิดา-มารดา
- หากเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา ท่ีมีการรับรองจากอําเภอหรือเขตท่ีอยู (โดยในหนังสือตองระบุ ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา (ระบุชื่อ) ) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนา  พาสปอรต มารดา

- หากเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา ท่ีมีการรับรองจากอําเภอหรือเขตท่ีอยู (โดยในหนังสือตองระบุ ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับบิดา (ระบุชื่อ) ) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนาพาสปอรตบิดา

- หากไมไดเดินทางรวมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดา และ มารดา จะตองไปขอคัดหนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขตท่ีอยู (โดยระบุวา
ยินยอมใหเดือนทางไปกับใคร(ระบุชื่อ) มีความสัมพันธเป็นอะไรกับผูสมัคร) พรอมแนบสําเนาบัตร ประชาชนหรือสําเนาหนาพาส
ปอรตของบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดา หยาราง และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

- กรณีท่ีบิดา มารดา ไมมีพาสปอรต ใชสําเนาบัตรประชาชนแทน กรุณาทําจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษวาทําไมไมมีพาสปอรต

- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี ท่ีบิดามารดาไมรวมเดินทาง วันย่ืนวีซา ทานตองพาเด็กมาย่ืนวีซาดวย และเซ็นตแบบฟอรมใบสมัครของบุตร
ของทานดวย

*** เอกสารทุกฉบับท่ีสงใหบริษัททัวร ไมตองเซ็นตรับรองสําเนา หากเซ็นตพลาดถูกเอกสารตัวจริง ทานตองออกเอกสารใหมมา
แทนฉบับท่ีเซ็นตมา***

หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ

เดินทาง และคาวีซา

ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง 2-12 ปี

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

่ ่



- เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room)อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
นั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก

- โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

- กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทาง เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร

(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย
เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)


