


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	พิพิธ
ภัณฑลุฟว	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	จัตุรัสคองคอรด	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตต	-	ประตูชัย

พักที่	
APPART,
CITY
CONFORT
PARIS
VELIZY
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 เมืองดิจอง	-	เมืองลูเซิรน

พักที่
TERRACE
ENGELBERG
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 กระเชาไฟฟาโรแตร	-	ยอดเขาทิตลิส	-	เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-
สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	ทะเลสาบลูเซิรน	-
เมืองเวนิส

พักที่	
RSUSSOTT
VENICE
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

5
เมืองเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เกาะซานมารโค	-	สะพานถอนหายใจ	-
มหาวิหารซานมารโค	-	โรงงานแกวมูราโน	-	ลองเรือกอนโดลา	-
คลองใหญ	-	สะพานริอัลโต	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองปิซา	-	จตุรัสแคม
โป	-	หอเอนปิซา

พักที่	
GALILEEI
PIZA	HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

6 กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	มหาวิหารเซนตปี
เตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	โคลีเซียม	-
ประตูชัยคอนสแตนติน	-	สนามบินกรุงโรม	-	สนามบินดูไบ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ก.พ.	61	-	15	ก.พ.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿47,999 ฿6,900

24	ก.พ.	61	-	2	มี.ค.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿47,999 ฿6,900

15	มี.ค.	61	-	21	มี.ค.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿47,999 ฿6,900

28	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿47,999 ฿6,900

1	เม.ย.	61	-	7	เม.ย.	61 ฿52,999 ฿52,999 ฿50,999 ฿6,900

4	เม.ย.	61	-	10	เม.ย.	61 ฿52,999 ฿52,999 ฿50,999 ฿6,900

11	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿64,999 ฿64,999 ฿62,999 ฿6,900

12	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿64,999 ฿64,999 ฿62,999 ฿6,900

29	เม.ย.	61	-	5	พ.ค.	61 ฿52,999 ฿52,999 ฿50,999 ฿6,900



แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ

ชวงคํ่า
17.30	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูผูโดยสารขาออกหมายเลข

8เคานเตอร	T	สายการบิน	เอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระ	และบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
21.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	(PARIS)	ประเทศฝรั่งเศส	โดยเทีย่วบินที	่EK373	/	EK071	*.*.*.	แวะ

เปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	*.*.*.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
09.30	น.เดินทางถึง	สนามบินกรุงปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว
จากน้ันเดินทางสู	จัตุรัสทรอคาเดโร	เชิญถายภาพ	หอไอเฟล	เป็นที่ระลึกจากมุมกวางซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุด

และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
นําทาน	ถายรูปกับ	พิพิธภัณฑลูฟว	หรือ	อดีตพระราชวังลูฟว
นําทานเดินทางสู	ทาเรือบาตามูซ	เพื่อลองเรือ	ชมความสวยงาม	ของสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝ่ัง

แมน้ําแซน	ผานชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเกาแก	สรางขึน้ตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส
ซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเป็นอยางดี	ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวม
กันสรรสรางใหนครปารีส	ชื่อวาเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	(ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึน้สูง
กวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน	เป็นตน	รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนิน
การได)
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชมความยิ่งใหญของ	ประตูชัย	สรางขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน
ผานชมบริเวณลาน	จัตุรัสคองคอรท	สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมาเรี

ยอังตัวเนต	พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมาเรียอังตัวเนตใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียง	ณ	หาง



แกลอรีล่าฟาแยส	อาทิเชน	หลุยส,	พราดา,	กุชชี่,	ชาแนล,	เฟนดิก,	นาฬิกา,	น้ําหอม,	เครื่องสําอาง	ฯลฯ	ให
ทานไดชอปป้ิงสินคาในราคาถูก	อาทิเชน	น้ําหอม,	ครีม,	เครื่องสําอาง,	กระเปา,	นาฬิกา,	เข็มขัด	ฯลฯ

ชวงคํ่า
อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงไดอยางเต็มที่
พักคางคืน	ณ	APPART,	CITY	CONFORT	PARIS	VELIZY	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

จัตุรัสทรอคคาเดโร	อยูกลางกรุงปารีส	เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล
สามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน	เชิญเดินเลนชมบริเวณ
ลานจัตุรัสคองคอรด	ออกแบบโดยเลอโนตร	สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14	เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส	เพราะสามารถเดิน
เที่ยวชมสถานที่นาสนใจรอบๆ	ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคา
แบรนดเนมดวย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ



อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงไดอยางเต็มที่
ในกรณีทีน้ํ่าในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน	เป็นตน

รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	พักที่		APPART,	CITY	CONFORT	PARIS	VELIZY	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ไดเวลา	นําทานเดินทางสู	เมืองดีจอง	แหงแควนเบอรกันดี	ของประเทศฝรั่งเศส	(	ระยะทาง	315	กม.	)
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
คณะออกเดินทางตอสู	เมืองลูเซิรนประเทศสวิสเซอรแลนด	(	ระยะทาง	351	กม.	)	ระหวางทางใหทานได

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุงหญาอันกวางใหญไพศาลตลอดการเดินทาง	จนกระทั่งเดินทางถึง	เมืองลูเซิรน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
พักคางคืน	ณ	TERRACE	ENGELBERG	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	TERRACE	ENGELBERG	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	ขึน้สูยอดเขาทิทลิส	ซึ่งระหวางการน่ังกระเชาทานจะไดเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงาม

ใกลและไกลสุดหูสุดตา	ยอดเขาที่มีความสูง	จากระดับน้ําทะเลถึง	3,020	เมตร	หรือ	ประมาณ	10,000	ฟีต	ให
ทานไดเลนหิมะ	บนยอดเขา	และเขาชม	ถํ้าน้ําแข็งที่สวยงามไดเวลา
เดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(LUZERN)	(	ระยะทาง	52	กม.	)เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด
นําทานถายรูปกับ	อนุสาวรียสิงโตหิน	สัญลักษณของทหารสวิสฯ	จากน้ันถายรูปกับ	สะพานไมโบราณคา

เปล	และ	ทะเลสาบลูเซิรน
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ใหทานไดซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชนนาฬิกาแบรนดเนมชื่อดังมีดพับ,	ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเลนถายภาพกับ

บรรยากาศอันโรแมนติก	ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสู	เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี	(ระยะทาง	520	กม.	)	ระหวางการเดินทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน

อันสวยงามของสองขางทาง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	อาหารพื้นเมือง
พักคางคืน	ณ	rsussott	venice	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน



เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

เสนทางเดินเรือในลูทะเลสาบเซิรน	เป็นเสนทางเดินเรือในทะเลสาบ	ที่ยาว
ที่สุดในทวีปยุโรป	ยังมีเรือกลไฟคลาสสิก	ที่ใชกังหันน้ําใหบริการ	รอบ	ๆ
ทะเลสาบมีเสนทางการเดินป ามากมาย	รวมทั้งเสนทางขี่จักรยานพื้นราบ	และ
เสนทางจักรยานภูเขา

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	อาหารพื้นเมือง
	พักที่		RSUSSOTT	VENICE	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม	เมืองเวนิซ	เมสเตร	(VENICE)	ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก

เมืองหลวงของแควนเวเนโต
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเชโต	จากน้ันลงเรือเดินทางสู	เกาะเวนิส	เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาว

ขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก“เมืองที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	มีเกาะเล็กใหญกวา	118
เกาะ	และมีสะพานเชื่อมมากกวา	400	แหง
เดินทางสู	เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิซ	
ผานชม	สะพานถอนหายใจ	ที่เชื่อมตอระหวาง	“Doge	Palace”	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิซ

ในอดีต	
ชม	จัตุรัสเซนตมารค	ที่มีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง	สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน	อิสระเลือก

ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องแกวมูราโน	ตนตํารับของการเป าแกวของชาวมูราโน
เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน
นําทาน	ลองเรือกอนโดลา	(ใชเวลาประมาณ	30	นาที	ราคาไมรวมในทัวร	ในกรณีน้ําไมขึน้สูงเกินไปและ

ฝนไมตก	ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	800	บาท	ลําละ	6	ทาน)เพื่อชมมนตเสนหแหง
นครเวนิซ	สู	คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเป็น
อัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)	ไดเวลานัดหมาย
นําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือตรอนเชโต
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
คณะเดินทางสู	เมืองปิซา	(	ระยะทาง	320	กม.	)
นําทาน	เขาสูจัตุรัสแคมโปสถานที่ตั้งของ	หอเอนปิซา	เป็นสถานที่ตั้งของ	หอเอนปิซา	สิ่งมหัศจรรยหน่ึง

ในเจ็ดของโลก	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1174	สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตรเอก
ของโลก	ศาสตราจารยกาลิ	เลโอ	ไดคนพบทฤษฎีเรื่องแรงโนมถวงของโลก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	GALILEEI	PIZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก



นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส

สถานที่สําหรับ	การโชวเทคนิคการเป าแกวซึ่งมีความชํานาญ	และสอนกันใน
เฉพาะวงศตระกูลเทาน้ัน

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต



คลองใหญ	หรือ	แกรนด	คะแนล	มีไฮไลทสําคัญคือการน่ังเรือกอนโดลา	ชม
รอบเมืองเวนิส	โดยคลองใหญน้ีจะผากลางเมืองเวนิสพอดี	ทําใหนักทองเที่ยว
สามารถชมบรรยากาศไดโดยรอบ

สะพานริอัลโตเป็นหน่ึงในสะพานขามแกรนดคาแนลที่นักทองเที่ยวนิยมแวะ
มาถายรูปมากที่สุด	สะพานแหงน้ีมีความเกาแกที่สุด	สรางขึน้ครั้งแรกดวยไม
ในปี	ค.ศ.1181	แตเกิดการผุพังขึน้เรื่อยๆกระทั่งในชวงปี	ค.ศ.1588-1591	ไดมี
การรื้อและสรางใหมดวยหินอยางแข็งแรงดังที่เห็นในปัจจุบัน

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

จตุรัสที่สวยงามเป็นอันดับ	3	ของอิตาลี	ซึ่งใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจํา
ปี	ชมความยิ่งใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี	ที่มีลักษณะคลายปากปลอง
ภูเขาไฟอันรายลอมไปดวยสถานที่สําคัญโบราณ	เชน	ปาลาซโซ-พับปิโค,	ปา
ลาซโซ-ซานเซโดนี

ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		GALILEEI	PIZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



ลองเรือกอนโดลาใชเวลาประมาณ	30	นาที	ราคาไมรวมในทัวร	ในกรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝน
ไมตก	ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	800	บาท	ลําละ	6	ทาน)

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ไดเวลานําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(	ระยะทาง	344	กม.	)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
เขาสู	นครวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง	เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกชมมหา

วิหารเซ็นปีเตอร	ที่ยิ่งใหญ	ซี่งเป็นศูนยกลางศาสนาคริสนิกายโรมันคาธอลิก
นําทาน	ชมความงดงามตระการตาของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	สถาปัตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา	
ชมรูปป้ันแกะสลัก	“เพียตา”	ผลงานของศิลปินเอก	ไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย	เบอรนินี

และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี
จากน้ันนําคณะชม	น้ําพุเทรวี	่จุดกําเนิดของเสียงเพลง	“ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน”	ที่โดงดัง	ชมความ

สวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค
จากน้ันพาทานเดินมายังยาน	“บันไดสเปน”แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยวหลาก

หลายเชื้อชาติ
นําคณะแวะถายรูปทีร่ะลึกดานหนา	สนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรย

ของโลก	เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	
และ	ประตูชัยคอนสแตนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ	“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางสู	กรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
22.05	น.	คณะเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK	096	/	EK	418	*.*.*.	แวะ

เปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	*.*.*.

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

มหาวิหารเซนตปีเตอร	หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา	มหาวิหารน้ี
เป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม,	ประเทศอิตาลี	อยูใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	ประเทศอิตาลีเป็นที่
ประทับของpope	ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต	นิกายRoman
Catholic	State	of	the	Vatican	City	จัดวาเป็นประเทศ	ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก



มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000



แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม	สรางขึน้เพื่อ
ฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่	1	ที่มีชัยชนะเหนือ	Maxentius	ใน
สงคราม	Battle	of	Milvian	Bridge

เป็นสนามบิน	Ciampino	ของกรุงโรม	เป็นสนามบินนานาชาติที่สองของกรุง
โรม	เมืองหลวงของอิตาลี	รองจากสนามบิน	Leonardo	da	Vinci-	หรือ
สนามบิน	Fiumicino	ทางทิศใตทิศตะวันออกเฉียงใต	ในตอนกลางของกรุงโรม
นอกถนนวงแหวนมหานคร	ทางดวนวงกลมรอบเมือง	สนามบินใหบริการเป็น
ฐานสําหรับแอรและการจราจรการบินทั่วไป

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

18.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	สมุทรปราการ	ดวยความสวัสดี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์ไมขายทัวรแกลูกคาที่เดินทางแลวมีความประพฤติไมนารัก	หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ
ของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูดจาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงดังรําคาญรบกาวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	ชักชวนผูอื่นใหกอนความวุนวายในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผูเดินทางสวนใหญ)
2.	บริษทัไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย)
3.	บริษทัไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงทางบริษทัฯ	กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวม

กัน)	ตองขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแง	จะไปรวบกวนผูรวมเดินทางอื่น
4.	บริษทัไมขายทัวรแกทาน	ที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนจองทัวร	เพื่อหาขอสรุป)	ตองขออภัย	เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วในหมูคณะเป็นสวนใหญ
5.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ

หากทานถูก	ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู
6.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ	ยืนยัน	การเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได
7.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบงาน

ภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวรและ
ชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน

1.	กรุณาจองกอนลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระเงินคามัดจํางวดแรก	ทาน
ละ	30,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	ชําระสวนที่
เหลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด	ถือวาทานยกเลิก
อัตโนมัติ	(AUTO	CANCEL)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(Economy	Class)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือ
เพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารที่ระบุตามรายการ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร
7.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คารักษา

พยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ	(เทาน้ัน)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,คาบริการพิเศษตางๆ
5.	คาทิปคนขับรถยุโรป	ทานละ	10	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามธรรมเนียม	ทานละ	20	ยูโร
7.	คาวีซาเช็งเกน	(ทานละ	4,500.-บาท)	สถานทูตจะเป็นผูกําหนดนัดหมายคิวยื่นวีซาตามกรุป	แลว

ลูกคาไมสามารถเดินทางมายื่นได	ตามกําหนดการ	กรณีทีจ่ะตองมีคาใชจายเพิม่เติม	ทานจะตองเป็นผู



ชําระเองเทานัน้

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝรัง่เศส	**ลูกคาโชวตัว	ยกเวนเอกสารวีซาทีมี่คําวา	VIS**
1.	หนังสือเดินทาง(Passport)	ตองมีอายุเหลือมากกวา6	เดือนและมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย

2	หนา
2.	รูปถาย	(พี้นหลังขาวเทาน้ัน)

-	รูปถายปัจจุบันหนาตรงขนาด	2น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายมาตรฐานไมเกิน	6	เดือน	ซึ่งขยายจาก
ฟิลมเทาน้ันรูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได	)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3.	หลักฐานการเงิน	ประเภทออมทรัพย	/	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี	กระแสรายวัน

-	สเตทเมนรายการเดินบัญชียอนหลัง	6เดือน	หรือยางนอย	4	เดือน(อัพเดทยอด	ไมเกิน	7	วันนับจากวันยื่น
เอกสาร)	ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า	100,000.-
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	(แบงค	การันตี)	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน	และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอง
ตรงตามหนาพาสปอรต	(	ออกไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่น	)(ใชทัง้	2	อยาง	ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได)
4.	หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)
กรณีเป็นพนักงาน

-	หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง	ระบุอาชีพ-ตําแหนง,	เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายุไมเกิน	1	เดือน
กอนยื่น	และชื่อ	นามสกุลภาษาอังกฤษ	ตองตรงตามหนาพาสปอรต)	
กรณีเป็นเจาของกิจการ

-	ใชสําเนาหนังสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและ
ประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

-	หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน	นักศึกษาตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(อายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น)	
1.	สําเนาทะเบียนบาน	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	(กรณีอายุตํ่ากวา	20	ปี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4.	สําเนาใบทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/	ใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต	)	พรอมแปลเป็นภาษา

อังกฤษ
**เอกสารทุกอยางที่เป็นสําเนา	หามถายรูปและปริ้น	ตองถายเอกสารจากตนฉบับ	หรือสแกนเทาน้ันคะ
**	สําหรับผูเยาวอายุตํ่ากวา18ปี	ทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็น
ตองยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไดเดินทางไปดวยและจะตองออกมาจากทางอําเภอเทาน้ัน
พรอมทั้งสูติบัตรทะเบียนบานและใบเปลี่ยนนามสกุล	(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบคํารองขอวีซา	ขอ	37	จะ
ตองมีลายเซ็นตของบิดามารดาพรอมทั้งถายสําเนา	หนังสือเดินทางของบิดามารดาดวยในกรณีที่บิดามารดาไมมี
หนังสือเดินทางผูสมัครตองเขียนหนังสืออธิบายพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาดวย

หมายเหตุ	กรณีผูเดินทางไมสามารถออกคาใชจายเองได
-	ผูที่ออกคาใชจายใหจะตองเป็นพอ	แม	พี่	นองสามีและภรรยาเทาน้ันและจะตองมีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรเพื่อ
แสดงวาเป็นบุคคลที่ออกคาใชจายใหทั้งหมดพรอมทั้งถายสําเนาทะเบีบาน
-	ในกรณีที่ผูเดินทางอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนจะตองมีหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ใหทางสถานทูตทราบ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความ
ปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา

1.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป		คืนมัดจําทัง้หมด



2.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน					เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน					ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
5.		กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


