#15842 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7
คืน พระราชวังแวรซายส ยอดเขาจุงฟราวน บิน EK
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารเซนตปเตอร โคลอสเซียม
ยานบันไดสเปน จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย หอเอนปซา เกาะเวนิส มหาวิหารแหง
เมืองมิลาน รถไฟความเร็วสูง TGV ลองเรือบาโตมุช หอไอเฟล

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - กลุมโรมันฟอรัม วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปีเตอร) - รูปปั ้นแกะสลักเพียตา - แทน
บูชาบัลแดคคิโน - โคลีเซียม - นํ ้า พุเทรวี่ - ยา นบันไดสเปน



3

ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิ ออเร) - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย สะพานแวคคิโอ - ปิ ซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปิ ซา ) - หอศีลจุมปิ ซา
- มหาวิหารดูโอโมแหงปิ ซา - หอเอนปิ ซา



4
5
6
7



เวนิส - ทา เรือตรอนเซโต - เวเนเซีย - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัส
ซานมารโค - โบสถซานมารโค - Cafe Florian - เมสเตร

มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - อินเทอรลาเคน

กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟิ งซ - ธารนํ ้า
แข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิรนบรุนเนน - สตราสบูรก

รถไฟTGV - ปารีส - ยา นมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร









โรงแรม



-





IH
Roma Z3
หรือเทียบ
เทา





Galilei หรือ
เทียบเทา



Russott
Venezia
San
Giuliano
หรือเทียบ
เทา



City
Oberland
หรือเทียบ
เทา



Mercure
Strasbourg
Aeroport
หรือเทียบ
เทา



Mercure
Paris CDG
Airport หรือ
เทียบเทา











8

แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - ลองเรือบาโตมูซ







Mercure
Paris CDG
Airport หรือ
เทียบเทา

9

จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล พิพิธภัณฑนํ้า หอมฟราโกนารด - ดิวตี้ฟรี - หา งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต - ทา อากาศยาน
ชารลเดอโกลล







-

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

10

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65

฿69,900

฿69,900

฿69,900

฿14,900

19 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65

฿68,900

฿68,900

฿68,900

฿14,900

9 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65

฿68,900

฿68,900

฿68,900

฿14,900

23 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65

฿68,900

฿68,900

฿68,900

฿14,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคาน เตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหน าที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) โรม - กลุมโรมันฟอรัม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหา
วิหารเซนตปเตอร) - รูปปนแกะสลักเพียตา - แทนบูชาบัลแดคคิโน
St. Peter's Baldachin - โคลีเซียม - นํ้าพุเทรวี่ - ยานบันได
สเปน
เชา
03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 377
คณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น.
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. ออกเดินทางตอดวยเที่ยวบิน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 97
คณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.10 น. และถึงโรม เวลา 13.25 น.
บาย
12.40 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิต าลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5
ชั่วโมงในวันที่ 8 มีนาคม 2563)
นํ าทานผานพิธีต รวจคนเขาเมืองและศุลกากร
้

จากนั ้นผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต ศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักร
โรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปี ที่ผานมา
นํ าทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวใน
โลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหน าทางเขา และเป็ นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
โดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด
นํ าทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปีเตอร (St.Peter’s Basilica)
ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม
สําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็ นที่ฝังพระศพของนั กบุญปี เตอร
นํ าชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีต สนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถ ึง 50,000 คน
นํ าชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนํ้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของ
กรุงโรมที่โดงดัง
นํ าทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนํ าและแหลงนั ดพบของคนรักการชอปปิ้ ง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
พักที่ IH Roma Z3 หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



บาย

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟี อูมีชีโน เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในอิต าลี ตั้งอยู
ในเมืองฟี อูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัต ิศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากนี้
ยังเป็ นทาอากาศยานที่มีผูโดยสารคับคั่งมากเป็ นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิต าเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิต าลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็ นคนแรกของโลก

โรม
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิต าลี ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของประเทศ โรมเป็ นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็ นอันดับสาม
ในสหภาพยุโรป และเป็ นแหลงทองเที่ยวที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในอิต าลี นอกจากนี้ โรมยัง
เป็ นที่ต ั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็ นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย

กลุมโรมันฟอรัม
เป็ นจุดนั ดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถ ูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็ น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน

วาติกัน
วาติกันเป็ นพื้นที่เอกราชของรัฐ Holy See ที่ต ั้งอยูภายในกรุงโรมของประเทศอิต าลี
วาติกันกอตั้งขึ้นดวยสนธิสัญญา Lateran ในปี 1929 เป็ นดินแดนที่แตกตางกันภายใต
"การครอบครองอยางเต็มรูปแบบเอกสิทธิเ์ ฉพาะและอํานาจอธิปไตยและเขตอํานาจศาล"
ของ Holy See ซึ่งเป็ นหน วยงานที่มีอํานาจสูงสุดของกฎหมายระหวางประเทศ และความ
เป็ นอิสระทางจิต วิญญาณ ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นรัฐอธิปไตยที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)
เป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตา เต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่ง
สรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็ นที่ฝังพระศพของนั กบุญปี เตอร ความยิ่งใหญของมหาวิหาร
แหงนี้ ก็แฝงไปดวยประวัต ิศาสตรและเรื่องราวที่มีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการ

รูปปนแกะสลักเพียตา
เป็ นรูปปั้ นฝี มือของศิลปิ นชื่อดัง "ไมเคิลแองเจิลโล" ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็ นรูปปั้ น
ของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

แทนบูชาบัลแดคคิโน
แทนบูชาบัลแดคคิโน เป็ นแทนบูชาที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน ลอเรนโซ เบอรนินี่
เป็ นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็ นที่ฝังพระ
ศพของนั กบุญปี เตอร

โคลีเซียม
เป็ นสนามประลองรูปไขในกรุงโรมที่เกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ 2000 ปี มาแลว ตั้งอยูที่ใจกลาง
กรุงโรม สรางจากหินปูนแบบ travertine หินภูเขาไฟ และคอนกรีต ที่กอดวยอิฐ สามารถ
เก็บผูชมไดประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนในหลาย ๆ จุดของประวัต ิศาสตรในชวง
หลายศตวรรษที่ผานมา ปั จจุบันโคลีเซียมเป็ นหนึ่ งในสถานที่หามพลาดมาแวะถายรูปหาก
ไดมาเยือนกรุงโรม นอกจากนี้้ ยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ น 1 ใน 7สิ่มหัศจรรยของโลก
ดวย

นํ้าพุเทรวี่
เป็ นนํ้ าพุที่นํ้านั ้นมาจากแหลงนํ้ าธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลี ที่ช่ อ
ื Nicola
Salvi ที่นี่เป็ นนํ้ าพุรูปลักษณแปลกที่ใหญที่สุดในเมือง และเป็ นหนึ่ งในนํ้ าพุที่มีช่ อ
ื เสียง
ที่สุดในโลก

ยานบันไดสเปน
เป็ นยานบันไดที่ต ิดกับแหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยม ตั้งอยูบนพื้นเขาระหวาง Piazza di
Spagna ที่ฐานและ Piazza Trinità dei Monti บันได 135 ขั้น ที่นี่ไดรับการออกแบบ
โดยสถาปนิ ก Francesco de Sanctis และ Alessandro Specchi ในปี 1723 ที่นี่
เป็ นจุดเดินเที่ยวและถายรูปที่สวยไมแพจุดอื่นในกรุงโรม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 IH Roma Z3 หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 8 มีนาคม 256
น.

เที่ยวบิน EK 377สําหรับคณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55
เที่ยวบิน EK 97สําหรับคณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.10 น. และถึงโรม เวลา 13.25 น.

วันที่ 3



กิจกรรม

ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร) จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - สะพานแวคคิโอ - ปซา - จัตุรัสกัม
โป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา) - หอศีลจุมปซา - มหา
วิหารดูโอโมแหงปซา - หอเอนปซา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอเรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวา
เป็ นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน ต ามธรรมชาติที่สวยงาม
จนไดรับการแตงตั้งใหเป็ นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานี มีช่ อ
ื เสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอด
นิ ยมระดับโลก นั กทองเที่ยวทั่วโลก
ชมความยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ
ที่ใหญเป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวยสถาปั ต ยกรรมที่ใชหินออนหลายสีต กแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม
นํ าชมจัต ุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปั้ น อาทิ เชน รูปปั้ นเทพเจาเนปจูน
(Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีช่ อ
ื
เสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากนั ้นนํ าทาน มาริมฝั่ งแมนํ้าอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีราน
ขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสูเมืองปิ ซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิต าลี เป็ นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดาน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนี ยน แมวาจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงและเป็ นที่รูจักของนั ก
ทองเที่ยวทั่วโลก
นํ าทานเขาสูบริเวณจัต ุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปั ต ยกรรมแบบโรมา
เนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมนํ้ ามนต (Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิต าลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและ
หอเอนแหงเมืองปิ ซาอันเลื่อง
ชมหอเอนปิ ซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปิ ซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อ
ปี ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ปี แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถ ึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัว
ของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซานี้ กาลิ
เลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร
่

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง
พักที่ Galilei หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟลอเรนซ
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศอิต าลี มีความสําคัญในทาง
ประวัต ิศาสตร ศิลปกรรม สถาปั ต ยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุต สาหกรรม ของ
ประเทศอิต าลีนั่นเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝั่ งแมนํ้าอารโน ปั จจุบันเมืองแหงนี้ ได
กลายเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานประวัต ิศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็ นอันดับตนๆของ
โลก

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)
มหาวิหารนี้ ต ั้งอยูในเขตจัต ุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 13 ออกแบบโดยฟี ลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหน าโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงนี้ ยังเป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญเป็ นลําดับที่ 4
ของทวีปยุโรป ปั จจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
บริเวณจัต ุรัสเดลลาซินญอเรียนี้ มีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็ นตน

สะพานแวคคิโอ
เป็ นสะพานที่เกาแกที่สุดของฟลอเรนซ มีโคงสามอันครอมแมนํ้าอาโน ที่สะทอนบนผิวนํ้ า
เป็ นหนึ่ งในภาพที่เป็ นเอกลักษณของฟลอเรนซ สะพานนี้ ถ ูกสรางขึ้นในสมัยโรมัน โดย
เป็ นสะพานเกาแกและเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวนิ ยมมาถายรูป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ปซา
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดปิ ซา อยูในแควนทัสกานี ฝั่ งแมนํ้าอารโน ประเทศอิต าลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)
กัมโป เดย มีราโกลี หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จัต ุรัสดูโอโมแหงปิ ซา คือ
บริเวณทที่ลอมดวยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซา แควนทัสเคนี ประเทศอิต าลี โดยที่คําวา กัม
โป เดย มีราโกลี แปลวา จัต ุรัสอัศจรรย

หอศีลจุมปซา
เป็ นคริสตศาสนสถานที่สรางเป็ นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาปเป็ น
ศูนยกลาง หอลางบาปจะเป็ นสถานสําหรับผูจะเขารีต เรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลาง
บาป และเป็ นที่ทําพิธีลางบาป

มหาวิหารดูโอโมแหงปซา
เป็ นมหาวิหารเกาแกที่ต ั้งอยูในจตุรัสดูโอโมแหงปิ ซา มีลักษณะเป็ นมหาวิหารโรมันคาทอ
ลิคยุคกลางที่สรางเพื่ออุทิศใหกับพระแมมารี เป็ นตัวอยางที่นาทึ่งของสถาปั ต ยกรรมแบบ
โรมันโดยเฉพาะอยางยิ่งสไตลที่รูจักกันในชื่อพิศาลโรมาเนสก ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งอาคาร
ขนาดใหญที่เป็ นจุดดึงดูดของเมืองปิ ซา

หอเอนปซา
หอนี้ ต ั้งอยูที่เมืองปี ซา ประเทศอิต าลี เป็ นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัต ิกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหนึ่ ง
จะเป็ นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั ้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันนี้ ที่นี่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Galilei หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

เวนิส - ทาเรือตรอนเซโต - เวเนเซีย - สะพานถอนหายใจ - พระ
ราชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค - Cafe
Florian - เมสเตร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูเมืองเวนิ ส (Venice Mestre) ฝั่ งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต เวนิ สถูกสรางขึ้นจากการ
เชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของทะเลอาเดรียตริก เป็ นเมืองทาโบราณ
และเป็ นเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน

นํ าทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto)
นํ าทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิ ส สูเกาะเวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่
ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเป็ น "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน อยใหญกวา 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝั่ งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิ ส จากนั ้นนํ าทานเดินชมความ
งามของเกาะเวนิ ส
ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน าสนใจในอดีต เมื่อนั กโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะ
ไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหน าตางที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ
(Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พํานั กของเจาผูครองนครเวนิ สในอดีต ซึ่งนั กโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานนี้ มาเเลวคือ
คาสโนวานั่ นเอง
นํ าทานถายรูปบริเวณจัต ุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เป็ นหองนั่ งเลนที่สวยที่สุดใน
ยุโรป” จัต ุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน
จากนั ้นอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนตเสน หแหงนครเวนิ ส, เขาชมโบสถซานมาร
โค, ชอปปิ้ งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน ,หน ากากเวนิ ส หรือนั่ งจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปิ ดใหบริการ
มาตั้งแตปี ค.ศ.1720
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางกลับสูฝั่งแผนดินใหญ Venice Mestre
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา)
พักที่ Russott Venezia San Giuliano หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เวนิส
เวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ เทีย ดวยความสวยงามและความน าอยูของบาน
เมืองทําให เวนิ ส เป็ นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และที่สําคัญ ยูเนสโก ยกใหเวนิ ส
เป็ นหนึ่ งในเมือง มรดโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ทาเรือตรอนเซโต
เป็ นทาเรือที่เชื่อมตอระหวางเวนิ สกับแผนดินใหญ การมาเที่ยวเวนิ สนั กทองเที่ยว
สามารถนั่ งเรือไปจากตรงนี้ ได

เวเนเซีย
เป็ นเมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิต าลี เมืองเวนิ สไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหงสะพาน และเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ ง
ของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนื อของประเทศอิต าลี ทะเลสาบนํ้ าเค็มนี้ ต ั้งอยูบริเวณ
ชายฝั่ งระหวางปากแมนํ้าโปกับแมนํ้าปลาวี

สะพานถอนหายใจ
เป็ นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิ สที่เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ ซึ่งวังแหงนี้ มีคุกขังนั กโทษ
อันน าสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดินโดยถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองนี้
เพื่อเขาสูแดนคุมขัง สะพานแหงนี้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นั กโทษที่เดินขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจเวนิส
เป็ นพระราชวังสไตลเวนิ สโกธิค เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญของเมืองเวนิ ส สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวาง
ศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิต รกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

จัตุรัสซานมารโค
จัต ุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็ น หองวาดภาพของโลก ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นสถานที่ดี
ที่สุดสําหรับการนั่ งพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิ ส ภายใน
บริเวณมีรานกาแฟกลางแจงที่ต ั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัต ุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแก
ทางประวัต ิศาสตรที่ต ั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถซานมารโค
เป็ นโบสถประจําเมืองเวนิ ส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูที่จัต ุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปั ต ยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทน จนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และความมั่งคั่งของเวนิ ส

Cafe Florian
เป็ นรานกาแฟอันเกาแกที่ต ั้งอยูในจตุรัสซานตมารโค บนเกาะเวนิ ส ซึ่งเปิ ดมาตั้งแตปี
1720 ที่นี่นับวาเป็ นรานกาแฟที่เปิ ดมาอยางตอเนื่ องนานที่สุด

เมสเตร
เมสเตรเป็ นพื้นที่ฝั่งแผนดินใหญของเวนิ สที่เป็ นสวนหนึ่ งของแควนเวเนโตซึ่งอยูทาง
ตอนเหนื อของอิต าลี ทั้งสองฝั่ งถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักที่มีช่ อ
ื วา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีต ที่นี่ถ ือเป็ นคนละเมืองกับเวนิ ส จนในปี 1926
เมืองนี้ ถ ูกผนวกใหเป็ นเมืองหนึ่ งของเวนิ ส โดยเมสเตรถ ือเป็ นฝั่ งเวนิ สที่อยูดานแผนดิน
ใหญ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สปาเก็ต ตี้หมึกดํา
 Russott Venezia San Giuliano หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานู
เอล - อินเทอรลาเกน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นเดินทางสูต ัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เป็ นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
นํ าทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนี โอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ น
สถาปั ต ยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ
ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเป็ นชอปปิ งมอลลที่สวยงาม หรูหราและ
เกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัต ริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิต าลี และ
อนุสาวรียของศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหน าของโรงละครสกาลา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินขามพรหมแดนอิต าลี – สวิต เซอรแลนด เพื่อเดินทางสูจากนั ้นนํ าทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน
(Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake
Brienz) อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิต เซอรแลนดในเมืองเล็กๆ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส)
พักที่ City Oberland หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน
มิลาน หรือ มิลาโน เป็ นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็ นเมืองสําคัญในภาค
เหนื อของประเทศอิต าลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมือง
มิลานมีช่ อ
ื เสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็ นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิ วยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน
เป็ นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหินออนสถาปั ต ยกรรมโกธิก
ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนื อจาก
ความวิจิต รงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูปั้นนั บกวา 3000 รูป ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหน าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ทรงมา คือสถานที่
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็ นที่พบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ปิ้ งชั้นนํ า

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล
แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็ นอาคารศูนยการคาแบบอาคารกระจกเกาแกและ
สงางามที่สุดของโลกแหงหนึ่ ง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิต าลี ที่นี่เป็ นศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อไมวาจะเป็ นเสื้อผา กระเป า รองทา และ
นาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิต ตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมานี่ ,เวอร
ซาเช หรือจะเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองจากที่นี่ก็ได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

อินเทอรลาเคน
เป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและน าคนหาเมืองหนึ่ ง สัมผัสความงามที่เป็ น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซึ่งถือเป็ นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครที่ชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหนึ่ งที่นาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั ้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศน อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสน
สูงชะลูด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ฟองดูวชีส
 City Oberland หรือเทียบเทา

วันที่ 6



กิจกรรม

กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซ
พาเลซ - ลานสฟงซ - ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิรนบ
รุนเนน - สตราสบูรก
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ต ั้งสถานี รถไฟขึ้นสู ยอดเขา
จุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป
นํ าคณะนั่ งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับนํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต หรือ 3,454 เมตร
ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารนํ้ าแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานี รถไฟจุงเฟรา (Jungfraujoch) สถานี
รถไฟทีอยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe)
เขาชมถํ้านํ้ าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธานํ้ าแข็งลึกถึง 30 เมตร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
พาทานชมวิวที่ ลานสฟิ งซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมอง
เห็นไดกวางไกลที่ถ ึงชายแดนสวิส
สัมผัสกับภาพของธารนํ้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดย
ไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
นํ าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม
ใหทานไดชมวิวทิวทัศน ที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานี รถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิ น(Lauterbrunnen)
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alszce) ที่มี 2
วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่ องจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศนี้ สลับกันไปมา สตราสบูรก เป็ น
เมืองใหญมีสถาปั ต ยกรรมสมัยโบราณเป็ นรองรอยประวัต ิศาสตรใหชาวเมืองปั จจุบันไดช่ น
ื ชม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง
พักที่ Mercure Strasbourg Aeroport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรินเดอรวาล
เป็ นพื้นที่ชนบทที่มีช่ อ
ื เสียงของสวิต เซอรแลนด อยูเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,034 เมตร ที่นี่
เป็ นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราที่สําคัญจุดหนึ่ ง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูที่นี่ นอกจากนี้ ยังเป็ นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพื้นที่รอบๆ

รถไฟจุงเฟราบาหน
เป็ นเสนทางรถไฟที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสองของยุโรป ซึ่งเป็ นเพียงหนึ่ งในสี่รางรถไฟใน
โลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพื่อใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา

ยอดเขาจุงเฟรา
มีความหมายวา สาวน อย เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต ) เป็ นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็ น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงนี้ มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็ นที่นิยมของนั กสกีมาเลนกีฬาที่ทาทายที่นี่

ไอซพาเลซ
เป็ นถํ้านํ้ าแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ที่ขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซึ่งวากันวานํ้ า
แข็งที่อยูในไอซพาเลซนี้ ไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเที่ยวไดถ ายรูปคูดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

ลานสฟงซ
เป็ นลานหอดูดาวซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่อยูสูงที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยูที่ระดับความสูงถึง 3,571
เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ที่นี่ไดรับการตั้งชื่อตามสฟิ งซซึ่งเป็ นยอดหินที่ต ั้งอยู จากตรงนี้
นั กทอเที่ยวสามารถมองเห็นวิวเทือกเขาอันงดงงามไดกวางไกลที่ถ ึงชายแดนสวิส

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร
เป็ นธารนํ้ าแข็งที่ไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็ น “มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในบรรดาทุงนํ้ าแข็งของเทือกเขาแอลป
ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย วันที่อากาศดีจากบนยอดเขาจุงเฟราจะ
สามารถเห็นวิวธารนํ้ าแข็งนี้ ไดอยางชัดเจน

เลาเทิรนบรุนเนน
ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉี ยงใตของประเทศสวิต เซอรแลนด มีวิวทิวทัศน สวยงาม เชน นํ้ าตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็ นเกลียว เกิดจากธารนํ้ าแข็งมี 10 ชั้น และนํ้ าตก
Staubbach นํ้ าไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะที่เขาเลี้ยงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

สตราสบูรก
เป็ นเมืองในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยูต ิดชายแดนประเทศเยอรมนี ทําใหที่ประวัต ิศาสตรอัน
ยาวนานระหวางทั้งสองประเทศที่นี่



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Mercure Strasbourg Aeroport หรือเทียบเทา

วันที่ 7


กิจกรรม

รถไฟTGV - ปารีส - ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าคณะนั่ งรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร ตอชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานี
รถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสน หอันเหลือลน ติดอันดับ 1
ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู ยานมงมารต (Montmartre) เนิ นเขาที่สูงที่สุดในปารีส
นํ าทานชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิส
์ ิทธิ ์ (Sacre Coeur) เป็ นโบสถแบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน ที่สวยที่สุดในกรุงปารีส
ณ บริเวณนี้ คุณจะไดชมกรุงปารีสที่แสนจะน าประทับใจ พรอมรื่นเริงไปกับนั กดนตรีพเนจรที่มาขับกลอมดนตรีใหกับผูมาเยือน
บริเวณมงมารต มีบาร คาเฟ รานคาน ารัก แทรกตัวเบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินคาที่ระลึกใหทานเลือกชม เลือกซื้อ ไดต าม
อัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารไทย
พักที่ Mercure Paris CDG Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถไฟTGV
เป็ นรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นั บวาเป็ นเสน
ทางการเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ยานมงมารต
เป็ นยานที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของกรุงปารีส ไดช่ อ
ื วาเป็ นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหนึ่ ง ในอดีต ประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ มาปั กหลักอยูหลายคนแต
ตอนนั ้นยังไมดังเทาไหรเป็ นศิลปิ นใสแหงดวยซํ้าไป และยังเป็ นยานการคา ที่นักทอง
เที่ยวมักมาเดินชอปปิ้ งกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร
เป็ นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรที่สูงที่สุดในปารีส ถูกสรางเพื่อ
อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต ในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากนี้ ยังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูที่ดานหน าของซุม
ประตูดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย
 Mercure Paris CDG Airport หรือเทียบเทา

วันที่ 8


กิจกรรม

แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว ลองเรือบาโตมูซ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูเมืองแวรซาย
นํ าเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่
สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิต รอลังการ ทั้งจิต รกรรมฝาผนั ง รูปปั้ น รูปแกะสลัก
และเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใชเงินอยางมหาศาล
่

พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ต กแตงอยางวิจิต รบรรจง, หองอพอลโล,
หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูต ไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
จากนั ้นนํ าทานกลับเขาสูมหานครปารีส (Paris)
นํ าทานถานรูปดานนอกพิพธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียง เกาแกที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
เปิ ดใหเขาชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แตปัจจุบันเป็ นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็ นจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น
จากนั ้นนํ าทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปั ต ยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝั่ งแมนํ้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณที่นาประทับใจ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก)
พักที่ Mercure Paris CDG Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวรซายส
เป็ นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็ นที่ต ั้งของพระราชวังแวรซาย แวรซายเคยเป็ นเมืองหลวง
ของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็ นเวลากวาหนึ่ งศตวรรษ นั บจาก ค.ศ. 1682 ถึง
1789 โดยปั จจุบันนี้ เมืองแวรซายไดเป็ นชานเมืองที่รํ่ารวยของกรุงปารีส และยังคงเป็ น
ศูนยกลางทางการปกครองและตุลาการที่สําคัญ

พระราชวังแวรซายส
เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหนึ่ งของโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปั จจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็ นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็ นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปั จจุบันก็เป็ นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเที่ยวเขาชม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

พิพิธภัณฑลุฟว
เป็ นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
พิพิธภัณฑแหงนี้ เคยเป็ นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะที่มีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑที่นี่ยังเป็ นสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุด
ในกรุงปารีส

ลองเรือบาโตมูซ
เป็ นเรือที่ใชใหทุกทานไดนั่งลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมนํ้า
แซนแมนํ้าสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝั่ งแมนํ้าแซน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หอยเอสคาโก
 Mercure Paris CDG Airport หรือเทียบเทา

วันที่ 9



กิจกรรม

จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑนํ้าหอมฟราโกนารด
- ดิวตี้ฟรี - หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต - ทาอากาศยาน
ชารลเดอโกลล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส
ผานลานประวัต ิศาสตรจัต ุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิต โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัต ิฝรั่งเศส
จากนั ้นเขา สูถ นนสายโรแมนติกชองป เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัต ุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน
นํ าชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส
เตอรลิทซในปี 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในปี ค.ศ.1836
แลวนํ าถายรูปเป็ นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051
ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัต ุรัสทรอคาเดโร
นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัต ิความเป็ นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต นํ้ าหอมใน
ปั จจุบัน ของโรงงานผลิต นํ้ าหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอนํ้ าหอมอันโดงดัง ที่มีแหลงผลิต ตนกําเนิ ดมาจากเมือง Grasse เมืองที่
ไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองหลวงของโลกนํ้ าหอม โดยพิพิธภัณฑแหงนี้ กอตั้งขึ้นมาในปี 1983
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
จากนั ้นเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง นํ้ าหอม นาฬิกา
หรือกระเป า
จากนั ้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนั กชอปปิ้ งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง ปารีสที่
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette)
้

่

หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน ช็อกโกแลต, เครื่องหนั ง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นตน
16.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
คํ่า
21.35 น./21.55 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 076
คณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. และถึงดูไบ เวลา 06.35 น.



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญที่สุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่ 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสที่ 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย

จัตุรัสทรอคาเดโร
เป็ นจุดยอดนิ ยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซึ่งสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน จัต ุรัสนี้ ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิ กผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14 เป็ นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเที่ยวชมสถาน
ที่นาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมดวย

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑนํ้าหอมฟราโกนารด
เป็ นพิพิธภัณฑนํ้าหอมที่ต ั้งอยูที่ rue Scribe ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีส ในตัวอาคารที่
เป็ นที่อยูเดิมของนโปเลียนโบนาปารต ที่ 3 โดยที่นี่กอตั้งขึ้นในปี 1983 ภายในมีการ
ตกแตงแบบยอนยุคและการจัดแสดงนํ้ าหอม รวมถึงขวดนํ้ าหอมโบราณ ภาชนะบรรจุชุด
เครื่องแป ง สารสกัดนํ้ าหอมแบบตางๆ และนํ าเสนอประวัต ิของการผลิต นํ้ าหอมและบรรจุ
ภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แหงนี้ เป็ น
สวรรคของนั กช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํ้าสมัย ทั้งเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิต ภัณฑต กแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นที่นี่ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอื่นๆเสมอ



ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

คํ่า

หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



หมายเหตุ

สําหรับเที่ยวบินที่ EK 076 คณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. และถึงดูไบ เวลา
06.35 น.

วันที่ 10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ


กิจกรรม

เชา
่

่

07.20 น./06.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น./09.40 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
คณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.
คํ่า
18.40 น./18.55 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

สําหรับเที่ยวบินที่ EK 372 คณะเดินทางวันที่ 07 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา
18.55 น.
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
- ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
- หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
- บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
- กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไม
ผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
6. หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่)
คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดิน
ทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนี ยมวีซาประเทศอิต าลี (ผูเดินทางชําระหน างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
6. คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหน าเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัต ิวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษา
อยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปยื่นคํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการ
เดินทางของทานจะเป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่า
กวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
การขอวีซาเชงเกน (อิต าลี)
ใชเวลาทําการอนุมัต ิวีซาประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ น
ื วีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซาหนั งสือเดินทางตองนํ าสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัต ิวีซา ไมสามารถดึงหนั งสือเดินทางออกมาได
ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูต มีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั ้น โดยการยื่นเป็ นหมูคณะ ตองมี
จํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเป็ นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั ้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได
อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้
ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซาน อยกวา 11 วันทําการ นั บจากวันเดินทาง มีคาใชจายเพิ่ม ทานละ 2,200 บาท
ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือน อยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพิ่มเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเป็ น 2,600 บาท
ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิต าลี)

1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ตองมีหน าเหลือสําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนั งสือเดินทางเลมเกา กรุณานํ า
มาประกอบการยื่นวีซาดวย)
ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานั กอยูต างประเทศ, ทํางานอยูต างประเทศ หรือนั กเรียน นั กศึกษาศึกษาอยูต าง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหน าที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต ตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูต อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้ รวมไปถึงผูเดินทางที่ถ ือพาสปอรต ตางชาติดวย
2. รูปถาย รูปถายสีหน าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั ้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผู
เดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน
กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็ น Statement เทานั ้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็ น พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั ้น)
3.2.1. ตองทําเป็ นหนั งสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูต ิบัต ร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็ นตน
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถ ูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูต ิบัต ร ทะเบียน
บาน
สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีต ิดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัต ร ตราสารหนี้ กองทุน
และสลากออมสิน
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุต ําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
- นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อสกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- สูต ิบัต ร(กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัต ร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถ ึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนั งสือชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับ
เด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง)
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนั งสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั ้น)
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุต รแตเพียงผูเดียว ใหขอหนั งสือปกครองบุต รจากเขตหรืออําเภอและจะตองเป็ นหนั งสือที่มีการ
สืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทานั ้น
6.4 ทานจะตองนํ าหนั งสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ หนั งสือปกครองบุต รเป็ นสําเนาจากขอ
6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จเรียบรอยกอนนํ ามายื่น มิเชนนั ้นทางศูนยรับยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุต ร
ทานโดยเด็ดขาด
6.5 เนื่ องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแน ใจวาเอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอน
นํ าไปประทับตรากงสุล มิเชนนั ้นทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่
ทานทํามาแลวนั ้นกลายเป็ นเอกสารที่ใชย่ น
ื ไมได
โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนั งสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุต รของทาน
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนั งสือยินยอม และ
ระบุวาใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต มารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอม และระบุวา
ใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนั งสือระบุยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดาและมารดา
่

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต ร
แตเพียงผูเดียว
- กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport
- กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุต รที่สถานทูต ดวย ทั้ง
สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั ้น)
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดย่ น
ื วีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของ
ประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา พรอมทั้งถายสําเนาหน าพาสปอรต และหน าวีซานั ้นมาแนบดวย
8. ทานไมจําเป็ นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั ้น

หมายเหตุ
- อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาธรรมเนี ยมวีซาประเทศอิต าลี (ผูเดินทางชําระหน างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
- อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร) และ คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)
- หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจายทั้งหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
่

่

6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

