
#14725 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 8
คืน โคลอสเซียม พิพิธภัณฑลูฟร นั่งกระเชาชมไคลนแมทเทอรฮ
อรน บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารเซนตปเตอร โรมันฟอรั่ม
จัตุรัสดูโอโมแหงปซา ฟลอเรนซ เกาะเวนิส ลองเรือกอนโดลา มหาวิหารแหงมิลาน
เซอรแมท เจนีวา อานซี นั่งรถไฟTGV จตุรัสทรอคคาเดโร พระราชวังแวรซายส
ลองเรือแมนํ้าแซนน(ทานอาหารคํ่า)





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหา
วิหารเซนตปีเตอร) - รูปป้ันแกะสลักเพียตา - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน -
กลุมโรมันฟอรัม - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - เซียนา

  
Hotel Athena
Siena หรือ
เทียบเทา

3 ปิซา - จตุรัสแคมโป - มหาวิหารดูโอโมแหงปิซา - หอเอนปิซา - หอศีลจุมปิซา - เมือง
เกาของนครฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) - จัตุรัส เดล
ลา ซินญอเรีย - พิพิธภัณฑอุฟฟิซี - สะพานแวคคิโอ

  
Starhotels
Vespucci หรือ
เทียบเทา

4 เวเนเซีย - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส -
Cafe Florian - ลองเรือกอนโดลา - คลองใหญ   

Novotel
Mestre Hotel
หรือเทียบเทา

5 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - โรงละครโอเปรา
ลาสกาลา / โรงอุปรากรลา สกาลา - เซอรแมท   

Mirabeau
Hotel หรือเทียบ
เทา

6 กระเชาข้ึนแมทเทอรฮอรน - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - ถ้ําน้ําแข็งแมทเทอรฮอรน -
เซอรแมท   

Mirabeau
Hotel หรือเทียบ
เทา

7 เจนีวา - น้ําพุจรวด - อันเนอซี - ปราสาท L’Isle - ลียง   
Crowne Plaza
Lyon หรือเทียบ
เทา

8 รถไฟTGV - พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอ
เฟล   

Concorde
Montparnasse
หรือเทียบเทา

9 พระราชวังแวรซายส - ถนนชองเอลิเซ - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ลองเรือแมน้ํา
แซนน   

Concorde
Montparnasse
หรือเทียบเทา

10 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

11 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 ฿109,000 ฿99,000 ฿88,000 ฿16,000

8 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 ฿109,000 ฿99,000 ฿88,000 ฿16,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - วาติกัน - มหาวิหาร
เซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - รูปปนแกะสลักเพียตา -
โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม - น้ําพุเท
รวี่ - ยานบันไดสเปน - เซียนา

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D16-19 สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944

06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนารโดดาวินชี กรุงโรม ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

รถโคชนําทานเดินทางเขาสูนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนตปีเตอร ท่ีไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลัก เฟียตา
(Pieta) ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญท่ีหาชมไดยาก ซ่ึงปัจจุบัน
ลวนแตเป็นสิ่งท่ีสําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลีท้ังสิ้น

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ไดรับการยกยองใหเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬาแหงกรุงโรม
อัฒจันทรเป็นรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทราย สามารถจุผูชมไดประมาณ 50,000 คน ใตพ้ืนสนามประลองมีหองใตดินท่ีสราง
ขึ้นเพ่ือขังสิงโตและนักโทษประหารกอนปลอยใหออกมาตอสูกันกลางสนาม

่ ่



ถายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผานใหทานไดชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม ซ่ึงเป็นศูนยกลางชีวิตในเมือง
ของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ท่ีเกาแกและย่ิงใหญท่ีสุดจุคนได 250,000 คน, แลวไปชมน้ําพุเทรว่ี ผลงานมาสเตอรพีซ
ของนิโคลัส-ซาลวี อิสระใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตยานบันไดสเปน ท่ีมีชื่อเสียงและคลาคล่ํา
ไปดวยนักทองเท่ียว

จากนั้นออกเดินทางสูเมืองเซียนา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Athena Siena หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

วาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

รูปปนแกะสลักเพียตา

 เชา

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

วาติกันเป็นพ้ืนท่ีเอกราชของรัฐ Holy See ท่ีตั้งอยูภายในกรุงโรมของประเทศอิตาลี
วาติกันกอตั้งขึ้นดวยสนธิสัญญา Lateran ในปี 1929 เป็นดินแดนท่ีแตกตางกันภายใต
"การครอบครองอยางเต็มรูปแบบเอกสิทธิเ์ฉพาะและอํานาจอธิปไตยและเขตอํานาจศาล"
ของ Holy See ซ่ึงเป็นหนวยงานท่ีมีอํานาจสูงสุดของกฎหมายระหวางประเทศ และความ
เป็นอิสระทางจิตวิญญาณ ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นรัฐอธิปไตยท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก

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

เป็นรูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง "ไมเคิลแองเจิลโล" ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรูปป้ัน
ของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูท่ีลวงลับไปแลว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

โคลีเซียม บาย

เป็นสนามประลองรูปไขในกรุงโรมท่ีเกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ 2000 ปีมาแลว ตั้งอยูท่ีใจกลาง
กรุงโรม สรางจากหินปูนแบบ travertine หินภูเขาไฟ และคอนกรีตท่ีกอดวยอิฐ สามารถ
เก็บผูชมไดประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนในหลาย ๆ จุดของประวัติศาสตรในชวง
หลายศตวรรษท่ีผานมา ปัจจุบันโคลีเซียมเป็นหน่ึงในสถานท่ีหามพลาดมาแวะถายรูปหาก
ไดมาเยือนกรุงโรม นอกจากน้้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็น 1 ใน 7สิ่มหัศจรรยของโลก
ดวย



 หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซ้ือตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก, รานอาหาร สถานท่ีเขา
ชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน,การพลาดเท่ียว
บิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือ
เหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถ
คืนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิดขึ้น
นอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได

ประตูชัยคอนสแตนติน

กลุมโรมันฟอรัม

นํ้าพุเทรวี่

ยานบันไดสเปน

เซียนา

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม ตั้งอยูระหวางสนามโคลีเซี
ยม และ Palatine Hill ประตูชัยน้ีสรางขึ้นดวยคอนกรีตสลับกับหินออน เพ่ือฉลอง
ชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม
Battle of Milvian Bridge ในปี 312 ตัวประตูชัยมีความสูง 21 เมตร กวาง 25.9 เมตร
และลึก 7.4 เมตร

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ท่ีชื่อ Nicola
Salvi ท่ีน่ีเป็นน้ําพุรูปลักษณแปลกท่ีใหญท่ีสุดในเมือง และเป็นหน่ึงในน้ําพุท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดในโลก

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม ตั้งอยูบนพ้ืนเขาระหวาง Piazza di
Spagna ท่ีฐานและ Piazza Trinità dei Monti บันได 135 ขั้น ท่ีน่ีไดรับการออกแบบ
โดยสถาปนิก Francesco de Sanctis และ Alessandro Specchi ในปี 1723 ท่ีน่ี
เป็นจุดเดินเท่ียวและถายรูปท่ีสวยไมแพจุดอ่ืนในกรุงโรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิตาลี ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคูแขงของ
ฟลอเรนซท่ีมีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Hotel Athena Siena หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ปซา - จตุรัสแคมโป - มหาวิหารดูโอโมแหงปซา - หอเอนปซา -
หอศีลจุมปซา - เมืองเกาของนครฟลอเรนซ - มหาวิหาร
ฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร) - จัตุรัส เดลลา
ซินญอเรีย - พิพิธภัณฑอุฟฟซี - สะพานแวคคิโอ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

ออกเดินทางสูเมืองปิซา อันเป็นท่ีตั้งของหอเอนปิซา เป็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลก

นําทานเขาสูจตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา คือบริเวณท่ีลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปิซา (Duomo) หอเอน
(Torre) หอศีลจุม (Baptistery) ปัจจุบันยูเนสโกประกาศใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อิสระใหทานถายภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ และเป็นเมืองท่ีไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง

มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเรนซเป็นศูนยกลาง ใกลกันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ี
ตั้งรูปป้ันเดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผานชมพิพิธภัณฑอุฟฟิซี ท่ีเก็บ
งานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล ชมสะพานอันเกาแกเวคคิโอ สะพานแหงแรกท่ีขามแมน้ําอารโน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Starhotels Vespucci หรือเทียบเทา

ปซา

จตุรัสแคมโป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซ่ึงใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชม
ความย่ิงใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี ท่ีมีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอม
ไปดวยสถานท่ีสําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี



มหาวิหารดูโอโมแหงปซา

หอเอนปซา

หอศีลจุมปซา

เป็นมหาวิหารเกาแกท่ีตั้งอยูในจตุรัสดูโอโมแหงปิซา มีลักษณะเป็นมหาวิหารโรมันคาทอ
ลิคยุคกลางท่ีสรางเพ่ืออุทิศใหกับพระแมมารี เป็นตัวอยางท่ีนาท่ึงของสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันโดยเฉพาะอยางย่ิงสไตลท่ีรูจักกันในชื่อพิศาลโรมาเนสก ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงอาคาร
ขนาดใหญท่ีเป็นจุดดึงดูดของเมืองปิซา

หอน้ีตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี ท่ีน่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

เป็นคริสตศาสนสถานท่ีสรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอ่ืนโดยมีอางลางบาปเป็น
ศูนยกลาง หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลาง
บาป และเป็นท่ีทําพิธีลางบาป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เมืองเกาของนครฟลอเรนซ

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

 บาย

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ ซ่ึงตั้งอยูริมน้ํา มีประวัติศาสตรท่ียาวนานและทัศนียภาพ
ท่ีเทียบไดยาก

มหาวิหารน้ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงน้ียังเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4
ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน



วันท่ี 4 เมืองเวเนเซีย - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอนหายใจ -
พระราชวังดอจเวนิส - Cafe Florian - ลองเรือกอนโดลา -
คลองใหญ

พิพิธภัณฑอุฟฟซี

สะพานแวคคิโอ

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาท่ีสุดและมีชื่อเสียงท่ีสุด อันดับ8 ของโลก ในบรรดาพิพิธภัณฑศิลปะ
ในโลก ตั้งอยูท่ีเมืองฟลอเรนซในประเทศอิตาลี

เป็นสะพานท่ีเกาแกท่ีสุดของฟลอเรนซ มีโคงสามอันครอมแมน้ําอาโน ท่ีสะทอนบนผิวน้ํา
เป็นหน่ึงในภาพท่ีเป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ สะพานน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยโรมัน โดย
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาถายรูป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Starhotels Vespucci หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

เดินทางสูจังหวัดเวเนเซีย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานลงเรือทัศนาจรขามสูเกาะเวนิส (เมืองท่ีไมมีรถยนตว่ิงผาน)

ขึ้นฝ่ังท่ีซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเป็นท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตและ
มีความรุงเรือง

สะพานถอนหายใจท่ีมีเรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโนงานฝีมือตั้งแตครั้งบรรพบุรุษท่ีมีชื่อเสียง แลวไปชมความ
สวยงามของจตุรัสซานมารโค ท่ีกวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน รายลอมไปดวยโบสถนักบุญ
เซนตมารค, หอระฆัง, เสาแหงนักบุญ อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือชอปป้ิงสินคาของเมือง

หรือจิบกาแฟในราน Café Florian

ทานสัมผัสความเป็นเวนิส ดวยการลองเรือกอนโดลา เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส ลําคลองนอยใหญสลับดวยบานเรือน
ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวแกรนดคาแนล คลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Mestre Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เวเนเซีย
เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี เมืองเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึง
ของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณ
ชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําปลาวี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เวนิส

จัตุรัสซานมารโค

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

Cafe Florian

 บาย

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

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสถานท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ีแสนสบายในเวนิส ภายใน
บริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแก
ทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสท่ีเชื่อมตอกับพระราชวังดอจ ซ่ึงวังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษ
อันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดินโดยถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองน้ี
เพ่ือเขาสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

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

เป็นรานกาแฟอันเกาแกท่ีตั้งอยูในจตุรัสซานตมารโค บนเกาะเวนิส ซ่ึงเปิดมาตั้งแตปี
1720 ท่ีน่ีนับวาเป็นรานกาแฟท่ีเปิดมาอยางตอเน่ืองนานท่ีสุด



วันท่ี 5 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานู
เอล - โรงละครโอเปราลาสกาลา / โรงอุปรากรลา สกาลา - เซ
อรแมท

ลองเรือกอนโดลา

คลองใหญ

ลองเรือกอนโดลา ชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสูคลองใหญ Grand Canal คลองท่ีกวาง
ท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี
สะพานเรียลอัลโต ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล

คลองใหญ หรือ แกรนด คะแนล มีไฮไลทสําคัญคือการน่ังเรือกอนโดลา ชมรอบเมือง
เวนิส โดยคลองใหญน้ีจะผากลางเมืองเวนิสพอดี ทําใหนักทองเท่ียวสามารถชม
บรรยากาศไดโดยรอบ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Novotel Mestre Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะออกเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan)

นําคณะทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน จุดศูนยกลางอันศักดิส์ิทธิคื์อ ดูโอโม (DUOMO) แบบกอธิคท่ีใหญเป็นอันดับสาม
ในยุโรป มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปป้ันทอง
ของพระแมมาดอนนาเป็นสงาอยู อิสระใหทานไดถายภาพเป็นท่ีระลึก

แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกท่ีเกาแกและมีความสวยงาม

หลังจากนั้นนําทานชมโรงละครโอเปรา ลาสกาลา ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโดงดัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูเมืองเซอรแมท สิ้นสุดการเดินทางดวยรถโคช พาคณะน่ังรถไฟสูหมูบานเซอรแมท

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mirabeau Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 กระเชาขึ้นแมทเทอรฮอรน - เขาไคลนแมทเทอรฮอรน - ถ้ําน้ําแข็ง
แมทเทอรฮอรน - เซอรแมท

มิลาน

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

โรงละครโอเปราลาสกาลา / โรงอุปรากรลา สกาลา

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคาแบบอาคารกระจกเกาแกและ
สงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองทา และ
นาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอร
ซาเช หรือจะเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองจากท่ีน่ีก็ได

เป็นโรงละครสําหรับอุปรากรท่ีมีชื่อเสียงโรงละครในโลกตั้งอยูท่ี มิลานในประเทศอิตาลี ท่ี
สรางเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก โดยมีจูเซปปี พิแอรมารินิ
(Giuseppe Piermarini) เป็นสถาปนิก โรงอุปรากรเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี
3 สิงหาคม ค.ศ. 1778 นอกจากจะเป็นโรงอุปรากรแลวโรงอุปรากรลา สกาลาก็ยังเป็นท่ี
ตั้งของ พิพิธภัณฑโรงอุปรากรลา สกาลา และเป็นเจาของสถาบันการศึกษาการแสดง จุด
มุงหมายก็เพ่ือฝึกนักดนตรี นักเตนรํา และผูทํางานรุนใหม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เซอรแมท บาย

เมือน้ีตั้งอยูในหุบเขาท่ีความสูง 1,620 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสามารถมองเห็นยอด
เขาแมทเทอรฮอรนไดอยางชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงกล่ินอายของหมูบานสวิส
โบราณ เป็นเมืองทองเท่ียวสําหรับสกีท่ีติดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่อง
ราคาคาครองชีพท่ีแพงท้ังๆ ท่ีเป็นเมืองเล็ก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว)

 Mirabeau Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานสูสถานีเคเบิ้ลคาร MATTERHORN GLACIER PARADISE เพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ
อรน และไดชื่อวาเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป กระเชาไฟฟาแบบพาโนรามาวิว (น่ังได 6 ทาน) นชมกับ
ทิวทัศน ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน งกวายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงตบลังก

ชมถํ้าน้ําแข็งท่ีอยูสูงท่ีสุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกวางใหทานไดสัมผัสอยางจุใจ หลังจาก
นั้น อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการพักผอนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถายรูป อีกท้ังยังเป็น
เมืองสวรรคของนักสกี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

หลังจากนั้น อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการพักผอนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถายรูป อีก
ท้ังยังเป็นเมืองสวรรคของนักสกี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mirabeau Hotel หรือเทียบเทา

กระเชาขึ้นแมทเทอรฮอรน

เขาไคลนแมทเทอรฮอรน

ถํ้านํ้าแข็งแมทเทอรฮอรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชเดินทางขึ้นยอดเขาแมทเทอรฮอรน เดินทางขึ้นสูสถานีกระเชาไฟฟา
ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ใชเวลาประมาณ 40 นาทีซ่ึงผูเดินทางสามารถชมวิวของทองฟา และ
ยอดเขาท่ีปกครุมไปดวยหิมะ

เป็นภูเขาท่ีมีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป มีรูปทรงปิรามิด ตั้งอยูระหวางประเทศสวิต
เซอรแลนดและอิตาลี อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 4,478 เมตร เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูใน
เขตแดนของประเทศสวิส อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศอิตาลี

เป็นถํ้าน้ําแข็งประจําเขาแมทเทอรฮอรนท่ีอยูลึกลงไปใตดิน 15 เมตร ภายในมีผลงาน
ศิลปะของผลึกน้ําแข็งและประติมากรรมน้ําแข็งระยิบระยับท่ีสรางพ้ืนท่ีแหงจินตนาการ
อันสะกดใจผูชมกับพ้ืนท่ีแหงความหนาวเย็นน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 7 เจนีวา - น้ําพุจรวด - อันเนอซี - ปราสาท L’Isle - ลียง

เซอรแมท
เมือน้ีตั้งอยูในหุบเขาท่ีความสูง 1,620 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสามารถมองเห็นยอด
เขาแมทเทอรฮอรนไดอยางชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงกล่ินอายของหมูบานสวิส
โบราณ เป็นเมืองทองเท่ียวสําหรับสกีท่ีติดอันดับตนๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่อง
ราคาคาครองชีพท่ีแพงท้ังๆ ท่ีเป็นเมืองเล็ก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mirabeau Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา

นําทานผานชมท่ีตั้งขององคการสหประชาชาติ ผานชมสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเกา ศาลากลางเมืองเจนีวาท่ีมีความเกาแก
กวา 500 ปี

จากนั้น นําทานชม น้ําพุ Jet d’Eau นั้นตั้งอยูใจกลางของทะเลสาบเจนีวา สรางขึ้นมาเพ่ือใชในวัตถุประสงคอ่ืนในตอน
เเรก โดยทําหนาท่ีเป็นเหมือนล้ินเพ่ือระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอลิก ซ่ึงจะสูบฉีบน้ําใหกับบรรดาชางฝีมือของเมืองเจนี
วา ซ่ึงก็สรางความตื่นตาตื่นใจในยุคนั้นอยูพอสมควร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูเมืองอานซี(Annecy) เป็นเมืองเล็กๆนารัก ติดทะเลสาบ มีแมน้ําสายเล็กๆ และบานเรือนสีลูกกวาด โดยตัวเมือง
อยูทางตอนเหนือของทะเลสาบอานซี(Annecy Lake) ของฝรั่งเศส ไหลผานกลางเมือง และมีปราสาทอิลเซล (The Palais
de l’Isle) ตั้งอยูบนเกาะกลางแมน้ํา เสมือนเป็นเอกลักษณของตัวเมืองอานซี ทัศนียภาพของตัวเมืองสวยงามมากเน่ืองจากมี
ทะเลสาบแอนซ่ีอยูติดกับเมืองเกา และมีเทือกเขาแอลปเป็นฉากหลังของตัวเมือง

นําทานเดินทางสูเมืองลียง (Lyon)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Crowne Plaza Lyon หรือเทียบเทา

เจนีวา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองขนาดใหญท่ีมีความงดงาม และเป็นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริม
ทะเลสาบและน้ําพุเป็นสัญลักษณของเมือง นอกจากน้ียังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีป
ยุโรปอีกดวย



วันท่ี 8 รถไฟTGV - พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - ปารีส -
จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล

นํ้าพุจรวด
เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีตั้งโดดเดนเป็นสงาอยูกลางทะเลสาบเจนีวา น้ําพุแหงน้ีไดกลายเป็น
สัญลักษณของเมืองไปโดยปริยาย เจ็ตโดมีความสูงกวา 140 เมตร พุงสูอากาศดวย
ความเร็วกวา 200 กม / ชม. วากันวาละอองน้ําท่ีกระจายไปโดยรอบน้ําพุนั้นมีมากกวา
500 ลิตรตอวินาทีเลยทีเดียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อันเนอซี

ปราสาท L’Isle

ลียง

 บาย

เป็นเมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซ่ึงอาจจะเรียกวาหองรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป
ท่ีเต็มไปดวยนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศส และสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีแวดลอมดวย
ธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทําใหท่ีน่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองท่ีผลิตน้ําแรชั้นนําของโลก
ดวย

เป็นปราสาทเล็กๆ บนคลองเลอตูท่ีมีปอมปราการเกาสมัยศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงเคยถูกใชเป็น
คุกในอดีต ความนาสนใจคือปราสาทน้ีมีรูปรางคลายหัวเรือ ปราสาทแหงน้ียังเป็น
สัญลักษณของอานนซีอีกดวย

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นลําดับท่ีสองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงยัง
เป็นท่ีรูจักกันในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคาร
ประวัติศาสตรท่ีสวยงามจากทุกยุคสมัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Crowne Plaza Lyon หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

09.00 น. นําทานน่ังรถไฟ TGV สูนครปารีสว่ิงดวยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมงใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

11.00 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est ในนครปารีส รถโคชทองถิ่นนําทานเดินทางสูภัตตาคาร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
่ ่ ่ ้



นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ซ่ึงในอดีตเป็นพระราชวังท่ีใหญโตมากท่ีสุดของโลก ปัจจุบันพระราชวังแหงน้ีกลายเป็น
พิพิธภัณฑท่ีสําคัญและใหญโตท่ีสุดในปารีส ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวัตถุโบราณตางๆ ท่ีมีคาและมีชื่อเสียงของโลก เชน ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซา อันเป็นภาพวาดของเลโอนารด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน

นําทานเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู
ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน้ํา (อิลเดอลาซิเต)

จากนั้นนําคณะบันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวาง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรับการกลาวขานวาเป็นพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต
โดดเดนดวยผลงานศิลปะอันย่ิงใหญ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

รถไฟTGV
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงท่ีใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นับวาเป็นเสน
ทางการเดินทางท่ีเร็วท่ีสุดเพ่ือเขานครปารีส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑลุฟว

ภาพวาดโมนาลิซา

ปารีส

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุด
ในกรุงปารีส

ภาพวาดโมนาลิซา Mona Lisa หรือ ลาโจกอนดา (อิตาลี: La Gioconda) หรือ ลาโชกงด
(ฝรั่งเศส: La Joconde) คือภาพวาดสีน้ํามัน สูง 77 เซนติเมตร กวาง 53 เซนติเมตร
วาดโดยเลโอนารโด ดา วินชี ในคริสตศตวรรษท่ี 16 ระหวาง พ.ศ. 2046 (ค.ศ. 1503) ถึง
ปี พ.ศ. 2050 (ค.ศ. 1507) เป็นภาพท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลกภาพหน่ึง เป็นท่ีรูจักในฐานะภาพ
ของสุภาพสตรีท่ีมีรอยย้ิมอันเป็นปริศนา ท่ีไมรูวาเธอจะย้ิม หัวเราะ หรือรองไหกันแน
ปัจจุบันอยูในความครอบครองของรัฐบาลฝรั่งเศส และเก็บรักษาอยูท่ีพิพิธภัณฑลูฟร
(Musée du Louvre) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

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



วันท่ี 9 พระราชวังแวรซายส - ถนนชองเอลิเซ - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต
- ลองเรือแมน้ําแซนน

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซ่ึงสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน จัตุรัสน้ีออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถาน
ท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานเดินทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในปฐพีซ่ึงอยูหางจากจุดศูนยกลางของปารีส นําเขาชมความงาม
ของพระราชวังภายในหองตาง ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และหองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร แตละ
หองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเป็นพระราชวังท่ี
งดงามล้ําคาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเท่ียวชมมหานครปารีสตอ เดินทางสูยานถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายสําคัญไดชื่อวา
เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก

อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดท่ีโดงดังของฝรั่งเศส ในราน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหกับนักทองเท่ียวโดยเฉพาะหรือ
แบรนดชั้นนําของฝรั่งเศสและอิตาลีในหางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต ยานถนนออสแมนบูโลวารด

ค่ํา

18.30 น. รับประทานอาหารค่ําแบบฝรั่งเศส บนเรือลองแมน้ําแซนน พรอมชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ํา
แซนน

พักท่ี Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 10 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารไทย

ถนนชองเอลิเซ

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

 บาย

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

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

ลองเรือแมนํ้าแซนน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว

 Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศส ท้ังยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษี
กอนการเช็คอิน

บาย

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931



วันท่ี 11 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล บาย

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม เชา

05.55 น. การบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรม
ไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเป็นตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง

5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความ
รําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดิน
ทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทอง
เท่ียวได  

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุก
ประการ
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาว

จะเป็นการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ี
เหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี  8 พฤษภาคม 2562

คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยุโรป

คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คาลองเรือกอนโดลาท่ีเกาะเวนิส / คาเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คากระเชาไฟฟาขึ้นเขาแมทเทอรฮ
อรน / คารถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาลองเรือพรอมรับประทานอาหารค่ํา / คาเขาชมพระราชวังแวรซายส  / คาเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร
โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงการจัด
โรงแรมท่ีพัก หากชวงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ, เทรดแฟร อันมีผลทําใหโรงแรมไมมีหองพักวาง หรือ การปรับ
ราคาสูงขึ้นกวา Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยูในระดับเดียวกัน แตเป็นเมืองใกลเคียงแทน คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ
คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา
สอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

คาธรรมเนียมวีซาอิตาลี (เชงเกน) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑของสถานฑูตกลุมเชงเกน**

คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท /
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)

คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียง

่



อยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม
 

วีซา
เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ
(การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี)
 VFS อิตาลี : เดอะพลาซา, ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร, ถนนพญาไท,แขวงวังใหม, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 

- พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

- รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบพ้ืนหลังเป็นสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันท้ัง
2 รูป

- สําเนาทะเบียนบาน , สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ , สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล , สําเนาทะเบียนสมรส , หยา 

- สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ  และกรณีท่ีผูเดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ แตยังคงสถานะเป็นนักเรียน/
นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูออกคาใชจายให

- หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทไมเกิน สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน
ในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานท่ีย่ืนในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปย่ืนวีซาในแตละประเทศ)  

- กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 1  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน

- หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยสวนตัว มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันย่ืนคํารองวีซา
พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของ
เงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***

- กรณีท่ีบริษัทของทาน เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

- กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา  

- กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอง
ไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู
อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

- ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
 

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน ท่ีนักทอง

เท่ียวไดรับเป็นหลักฯ

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริ
ษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง

้ ่ ่



ตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim) การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับ
เครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100%, สวนสายการบิน ฟินแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปร
แอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเทานั้น

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
- คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ

เป็นคาทัวรสวนเพ่ิม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋วในทุกกรณี

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
- หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 2 ทาน

- หองพักแบบ Double คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน

- หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู
พัก 3 ทาน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) 

- หองพักแบบ Single คือหองพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน

- หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน

- หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ

- โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดู
รอนเทานั้น  

- ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวก
สบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเป็นหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคาใชจายเพ่ิมเติมได

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดิน
ทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปิดรับจองผานทาง Online โดยในวัน
ท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ
หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เป็นผลทําให
ทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Res-ervation Fee ไปแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
- คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก

เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง

- สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

- สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

- กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง
ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการ
ดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด



การยกเลิก
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการท่ีชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันท่ีนําเท่ียวใหคืน 100%
ของเงินคาบริการ

1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียวใหคืน 50% ของ
เงินคาบริการ

1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียวไมตองคืนเงินคา
บริการ

2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดจายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการนําเท่ียวตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงินคาบริการท่ีตองจาย
ตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการท่ีไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได ท้ังน้ีผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี

2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา

2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน

2.3 คาใชจายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ

หมายเหตุ หลักเกณฑท่ีนํามาใชน้ี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตนไป 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


