


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินลีโอนารโด	ดาวินชี	-	กรุงโรม	-	โคลีเซียม	-	น้ําพุเทรวี่	-
ยานบันไดสเปน	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	เมือง
ฟลอเรนซ

พักที่	IH	HOTELS
FIRENZE
BUSINESS	หรือ
เทียบเทา

3 มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	จัตุรัส	เดลลา	ซินญอเรีย	-	สะ
พานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมือง
เวนิส

พักที่	SMART
HOTEL	HOLIDAY
หรือเทียบเทา

4 ทาเรือตรอนเซโต	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-	พระ
ราชวังดอจ	-	คลองใหญ	-	สะพานริอัลโต	-	ลองเรือกอนโดลา	-	เมือง
ลูเซิรน

พักที่	HOTEL	IBIS
STYLES	LUZERN
หรือเทียบเทา

5 สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล
บริดจ	-	ยอดเขาทิตลิส	-	กระเชาไฟฟาโรแตร	-	เมืองดิจอง

พักที่	HOTEL	IBIS
STYLES	DIJON
CENTRAL	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองดิจอง	-	มหานครปารีส	-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	หอไอเฟล	-	ประตู
ชัยนโปเลียน	-	ลองเรือ

พักที่	HOTEL	BEST
WESTERN	PLUS
VELIZY	หรือเทียบ
เทา

7 พระราชวังแวรซายส	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต
พักที่	HOTEL	BEST
WESTERN	PLUS
VELIZY	หรือเทียบ
เทา

8 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

3	ต.ค.	60	-	11	ต.ค.	60 89,900	บาท 89,900	บาท 87,900	บาท 13,900	บาท

28	พ.ย.	60	-	6	ธ.ค.	60 89,900	บาท 89,900	บาท 87,900	บาท 13,900	บาท

26	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 89,900	บาท 89,900	บาท 87,900	บาท 13,900	บาท



21.00	น.	คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชั้น	4
เคานเตอร	D	สายการบินไทย	(TG)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	ตอนรับ	และ	อํานวยความสะดวกทานกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.01	น.	บินลัดฟาออกเดินทางสู	กรุงโรม	(ประเทศอิตาลี)	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	944
05.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟีอูมีชีโน	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	(เวลาทอง

ถิ่นชากวาประเทศไทย	ประมาณ	5	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกตอการนัด
หมาย)	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	ตรวจศุลกากร	พรอมรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(ROME)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอ	ประเทศอิตาลี	ตั้งอยู

ทางตอนกลางของประเทศ	มีประวัติศาสตรแหงจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง	2,000	ปี	มีคําพูดที่วา	“ถนนทุกสาย
มุงสูกรุงโรม”	เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญแลว	โรมยังเป็นเมืองหลวงดานแฟชั่นของโลก	ที่เต็ม
ไปดวยสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน	ARMANI,	VERSACE	และ	FERRE
นําทานสูหน่ึงในสัญลักษณของกรุงโรม	สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม	(COLOSSEUM)	ไดรับเลือกใหเป็น	1	ใน	7

สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม	อดีตใชเป็นสถานที่ตอสูของนักรบตางๆ	จุผูชมไดถึง	50,000	คน	ถือเป็นตนแบบ
และแรงบันดาลใจใหกับสถาปัตยกรรมสมัยใหมอีกมากมาย	ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ	จากจุดที่เห็นวิว
โคลอสเซียมกันแบบเต็มๆ	
นําทานชม	น้ําพุเทรวี	่(TREVI	FOUNTAIN)	เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บงบอกถึงความหรูหราโออาและ

ความมีอํานาจน้ําพุเทรวี่แหงน้ี	เริ่มเป็นที่รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง	“THREE	COINS	IN	THE
FOUNTAIN”	นักทองเที่ยวที่มาชมน้ําพุเทรวี่แหงน้ีมีความเชื่อวา	หากโยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือน
กรุงโรมอีกครั้งหน่ึง	(ทานสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมด	เจลลาโต	ตนตําหรับสไตลอิตาเลี่ยนไดที่น่ี)	
อิสระเดินเลนเลือกซื้อสินคาตางๆ	ที่	ยานบันไดสเปน	(SPANISH	STEPS)	จัตุรัสแหงน้ีถูกเรียกชื่อตามสถาน

ทูตสเปนซึ่งตั้งอยูใกลๆ	กับบริเวณน้ัน	ปัจจุบันเป็นแหลงพบปะพักผอน	เป็นแหลงชอปป้ิงที่มีสินคาแบรนดเนม
และสินคาของที่ระลึกตางๆ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	นครรัฐวาติกัน	(VATICAN	CITY)	รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก	เป็นศูนยกลางของศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก	และเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนา	
นําทานชมความอลังการของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	(SAINT	PETER'S	BASILICA)	ที่ใหญที่สุดในโลก

และตกแตงอยางโออาหรูหรา	ชมรูปป้ันแกะสลักเพียตา	(PIETA)	ผลงานชิ้นเอกของ	ไมเคิลแองเจโล	เสา
พลับพลาที่ออกแบบโดย	แบรนินี	และยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก	มีเวลาใหทานไดถายภาพคูกับทหารส
วิสฯ	ราชองครักษขององคสมเด็จพระสันตะปาปา	



จากน้ันไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางสู	เมืองฟลอเรนซ	(FLORENCE)	เมืองที่ไดรับการขนานนามวา
สวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของศิลปะ	เรเนอซองสอีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
ทีพ่ัก	IH	HOTELS	FIRENZE	BUSINESS	หรือเทียบเทา

หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อ	ทาอากาศยานฟีอูมีชีโน	เป็นทาอากาศยานที่ใหญ
ที่สุดในอิตาลี	ดวยจํานวนผูโดยสาร	35,226,351	คนตั้งอยูในเมืองฟีอูมีชีโน
หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม	35	กิโลเมตร	นอกจากน้ี	ยังเป็น
ทาอากาศยานที่มีผูโดยสารคับคั่งมากเป็นอันดับที่	27	ของโลกใน	พ.ศ.	2552
และเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	IH	HOTELS	FIRENZE	BUSINESS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานชม	วิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	(THE	BASILICA	DI	SANTA	MARIA	DELL	FIORE)	ชม

ความยิ่งใหญของสัญลักษณประจําเมือง	วิหารแหงน้ีโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีมาใชในการ
กอสราง	ทั้งสีชมพู	สีเขียว	และสีขาว	ซึ่งนํามาผสมผสานกันไดอยางงดงาม
นําทานสู	จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(PIAZZA	DELLA	SIGNORIA)	ที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยาง

มาก	เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของรูปป้ันเดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล	แองเจโล
นําทานชม	สะพานเวคคิโอ	(PONTE	VECCHIO)	สะพานเกาแกที่สุดของเมือง	เป็นสะพานเดียวของ

ฟลอเรนซที่รอดพนการทําลายจากชวงสงครามโลกมาได	ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิว	แหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่
สําคัญของเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(PISA)	เมืองที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก	ใหทานไดถายรูปคู	หอ

เอนปิซา	สิ่งมหัศจรรย	1ใน	7	ของโลก	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1174	ชาวโลกรูจักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโนม
ถวงโดยนักวิทยาศาสตรเอก	กาลิเลโอ	และอีกสิ่งหน่ึงที่กาลิเลโอทาทายความเชื่อของคนในสมัยน้ันก็คือ	เขาได
พิสูจนวาของสองชิ้นซึ่งหนักไมเทากัน	ถาปลอยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพรอมกัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เวนิส	เมสเตร	(VENICE	MESTRE)	ฝ่ังแผนดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูก

สรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอ
าเดรียติก	เป็นเมืองทาโบราณและเป็นเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
ทีพ่ัก	SMART	HOTEL	HOLIDAY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รูจักกันในนาม	ดูโอโม	ซึ่งเป็นภาษา
อิตาลีที่แปลวา	วิหาร	สิ่งที่ยืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอัน
งดงามของดูโอโม	ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จที่สําคัญที่สุดทางดาน
สถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส	ภายในวิหาร	คุณจะพบกับหนาตางกระจก
สีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี	และตัวอยางของนาฬิกาแบบโอ
รา	อิตาลิกา	ที่เกาแกที่สุดในโลก

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

คือสะพานที่เกาแกที่สุดของฟลอเรนซ	สะพานน้ีมีโคงสามอันครอมแมน้ํา	ที่
สะทอนบนผิวน้ําเป็นหน่ึงในภาพที่เป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ	มีเพียงสะพาน
เทาน้ันที่ไมไดถูกเยอรมันระเบิดไปในสงครามโลกครั้งที่สอง	เน่ืองจากถอยทัพ
ออกไปเสียกอน	ตํานานกลาววา	น่ันเป็นคําสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร	เป็นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ฟลอเรนซ	ประเทศอิตาลี	สรางขึน้ในสมัยโรมัน
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	SMART	HOTEL	HOLIDAY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
	นําทานออกเดินทางสู	ทาเรือตรอนเคตโต	(TRONCHETTO)	นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาว

เวนิส	เดินทางสู	เกาะเวนิส	เมืองที่ไดชื่อวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	“เมืองที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลอง
แทนถนน”
นําทานลงเรือเดินทางสู	เกาะซานมารโค
นําทานชม	จัตุรัสเซนตมารค	(ST.	MARK'S	SQUARE)	จัตุรัสที่ขึน้ชื่อวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในอิตาลีที่มี

โบสถเซนตมารค	(ST.	MARK’S	BASILICA)	เป็นฉากหลังสรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน
นําทานชมผานชม	สะพานถอนหายใจ	(BRIDGE	OF	SIGHS)	ที่เชื่อมตอระหวางพระราชวังเดิม	“DOGE

PALACE”	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนใน
ยุคสมัยน้ันอีกดวย
นําทานชม	คลองใหญ	(GRAND	CANAL)	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และสะพานริอัลโต	(RIALTO

BRIDGE)	งานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรม
จากน้ันเชิญทาน	ลองเรือกอนโดลา	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนตเสนหแหงนครโรแมนติก

และชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย	
บริการอาหารกลางวัน	พิเศษ!!	เมนู	SEAFOOD	/	3	COURSE	/	BLACK	INK	SPAGHETTI

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(LUZERN)	เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา	“หลังคาแหงทวีปยุโรป”	ถือเป็น

เมืองตากอากาศที่โดงดังของสวิสเซอรแลนดและยังมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย	เมือง
น้ีตั้งอยูตรงทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา	เวียวาลดสแตรทเตอร	อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ	โดยจะถูกลอม
รอบดวยทะเลสาบและขุนเขา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
ทีพ่ัก	HOTEL	IBIS	STYLES	LUZERN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา



จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

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

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	***	พิเศษ!!	เมนู	SEAFOOD	/	3	COURSE	/	BLACK	INK	SPAGHETTI



หมายเหตุ:	ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา	หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	HOTEL	IBIS	STYLES	LUZERN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
	นําทานถายรูปกับ	อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก	(LION	MONUMENT)	สัญลักษณแหงความกลาหาญ

ซื่อสัตย	และเสียสละที่ถูกสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแดทหารสวิสจากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจา
หลุยสที่16	แหงฝรั่งเศส
อิสระทานแวะถายภาพกับสะพานไมที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน	สะพานคาเปล	(CHAPEL	BRIDGE)

สะพานไมเกาแกของเมืองที่มี	อายุกวา	600	ปี	ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึง	ประวัติศาสตร
ของประเทศไดเป็นอยางดี	อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการชอปป้ิงสินคาที่มีชื่อเสียงตางๆ	มากมาย
ของประเทศสวิตเซอรแลนด	
นําทานเดินทางสู	เมืองแองเกิลเบิรก	(ENGELBERG)	เมืองที่ถือไดวาใจกลางที่สุดของยุโรป-สวิตเซอร

แลนด	ทานจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส	มีบานนอยแบบชาเลต	ตกแตงดวยผามาน
ลูกไมสีขาว	และปลูกดอกไมหลากสีสันตามหนาตางสลับกับทองทุงสีเขียวขจี	โอบลอมไปดวยเทือกเขาที่ปกคลุม
ดวยหิมะ	ลวนแตเป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง
บริการอาหารอาหารกลางวัน	บนยอดเขา	เมนูอาหารพื้นบาน

ชวงบาย
นําทาน	ขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิตลิส	บนความสูงระดับ	10,000	ฟุต	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอน

กลางของประเทศ	ประทับใจกับกระเชาไฟฟาโรแตร	ที่มีอยูเพียงสองแหงในโลก
นําทานสัมผัสกับ	ถํ้าน้ําแข็ง	GLACIER	GROTTO	ที่มีความยาวถึง	130	เมตร	และมีความลึกที่สุดถึง	15

เมตร	บันทึกภาพภายในถํ้าน้ําแข็งที่หาชมไดไมงายนักทามกลางอุณหภูมิ	1	ถึง	1.5	องศา	อิสระใหทาน
เพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกวาง	ชมธารน้ําแข็งที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง	3,000	เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล	ดวย	ICE	FLYER	CHAIRLIFT	และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีเพียงแหงเดียวที่จะใหคุณได
เพลิดเพลินไปกับปุยหิมะ	SNOW	TOYS	AT	TITLIS	GLACIER	PARK

นําทานเดินทางสู	เมืองดิจอง	(DIJON)	อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดีที่มีความสําคัญดาน
ประวัติศาสตรเป็นอยางมาก	โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน	นอกจากวัฒนธรรม
เกี่ยวกับไวนและการปลูกองุนแลว	เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสตศาสนาเป็นอยางมาก
เน่ืองจากมีโบสถคริสตจักรจํานวนมากตั้งอยูภายในเมือง	และยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคารเกาแก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
ทีพ่ัก	HOTEL	IBIS	STYLES	DIJON	CENTRAL	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

	บริการอาหารอาหารกลางวัน	บนยอดเขา	เมนูอาหารพื้นบาน

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	HOTEL	IBIS	STYLES	DIJON	CENTRAL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองดิจอง	(DIJON)	อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดีที่มีความสําคัญดาน

ประวัติศาสตรเป็นอยางมาก	โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน	นอกจากวัฒนธรรม
เกี่ยวกับไวนและการปลูกองุนแลว	เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสตศาสนาเป็นอยางมาก
เน่ืองจากมีโบสถคริสตจักรจํานวนมากตั้งอยูภายในเมือง	และยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคารเกาแก
บริการอาหารอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีนฟิวชัน่

ชวงบาย
นําทานเดินทางถึง	มหานครปารีส	หน่ึงในเมืองหลวงที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย	นครหลวงแหงแฟชั่น	การศึกษา	บันเทิง	วิทยาศาสตร	และศิลปะ	“มหานครแหงแสงไฟ”
เมืองในฝันที่เป่ียมไปดวยเสนหที่รอคอย
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสทรอคาเดโร	ซึ่งจากจุดน้ีทานจะสามารถถายรูปคูกับ	หอไอเฟล	(EIFFEL

TOWER)	ซึ่งเป็นสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และยังเป็นสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
นําทานชมความยิ่งใหญของ	ประตูชัยนาโปเลียน	(ARC	DE	TRIOMPHE)	เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญในกรุง

ปารีส	ดังคําพูดที่วา	“ถนนทุกสายมุงสูประตู”	ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารล	เดอ	โกล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	"จัตุรัส
แหงดวงดาว"	
อิสระชอปป้ิง	ณ	ยานชองป เอลิเซ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของฝรั่งเศสที่ทุกทานไมควรพลาด	มีสินคาแบรนดเนม

ตางๆมากมายใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทาน	ลองเรือบาโต	ปารีเซียง	(BATEAUX	PARISIENS)	เพื่อชมสถานที่สําคัญคูบานคู

เมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนต	โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรเนสซองส	ควรคาแกการ
อนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	HOTEL	BEST	WESTERN	PLUS	VELIZY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	บริการอาหารอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีนฟิวชั่น

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก



หมายเหตุ	:	ราคาทัวรน้ีไมรวมคาขึ้นลิฟทของหอไอเฟล	หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนา
ทัวร

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	BEST	WESTERN	PLUS	VELIZY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
	นําทานเขาชม	พระราชวังแวรซายส	พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพี	ซึ่งอยูหางจากจุดศูนยกลางของปารีสไป

ทางตะวันตกเฉียงใต	ระยะทางประมาณ	20	กิโลเมตร	เพื่อชมความงามของหองตาง	ๆ
นําทานชม	สวนแบบฝรัง่เศส	ที่หลายประเทศนิยมในการนํารูปแบบการจัดสวนแพรหลายไปทั่วโลก
อิสระใหทานถายรูปเป็นที่ระลึก	จากการไดมาเยือน	ณ	สถานที่แหงน้ี	(ปิดทุกวันจันทร)
บริการอาหารอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
อิสระชอปป้ิง	ยานถนนโฮลมาน	ที	่หางแกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(GALERIES	LAFAYETTE)	หางสรรพ

สินคาขนาดใหญ	ใหทุกทานไดชอปป้ิงกันแบบเต็มๆ	พบสินคาเทรนดปารีสลาสุด	เชน	LOUIS	VUITTON,



CHANEL,	GUCCI,	LONGCHAMP	ฯลฯ	รวมถึงน้ําหมอแบรนชื่อดังที่มีใหทานไดเลือกชมอยางมากมาย	และ
รานสินคา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	พิเศษ!!	เมนู	หอยเอสคาโก	+	ไวนทานละ	1	แกว
ทีพ่ัก	HOTEL	BEST	WESTERN	PLUS	VELIZY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

	บริการอาหารอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

	บริการอาหารคํ่า	พิเศษ!!	เมนู	หอยเอสคาโก	+	ไวนทานละ	1	แกว
	พักที่	HOTEL	BEST	WESTERN	PLUS	VELIZY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
09.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินชารล	เดอ	โกล	เพื่อทํา	TAX	REFUND
12.30	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	931

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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



06.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน	20	ทาน	และ/หรือ	มีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง	20	ทาน	ซึ่ง
ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหภายใน	15	วัน	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาทานตองการ
2.	ในการยื่นขอวีซา	ทางบริษทัฯ	มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ	ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่

สถานทูตระบุเทาน้ัน	(การอนุมัติวีซาขึน้อยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน)	พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่น
วีซาไมนอยกวา	3	สัปดาหกอนการเดินทาง
3.	ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองเสีย

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากตองการขอยื่นคํารองใหม	(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาให
กับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)
4.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอ
วีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	(การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)
5.	หากทานสงเอกสารลาชา	แลวผลปรากฏวา	ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง	7	วันทําการ

ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดคาใชจายตามความเป็นจริง	(คามัดจําตัว๋กับสายการบินหรือหากทางบริษทัฯได
ดําเนินการออกตัว๋แลวทางบริษทัฯจะหักคาตัว๋เครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนให
กับทางบริษทัฯ	โดยใชเวลาประมาณ	6	เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาตัว๋เครื่องบินไดทานสามารถตรวจ
สอบกับทางสายการบินโดยตรง	คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ	คามัดจําในตางประเทศ	โดยสวนที่เหลือ
จะคืนใหทานภายใน	15	วัน
6.	ผูที่ไมสามารถเดินทางเขา	–	ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ	หรือใชเอกสารปลอมในการ

เดินทาง	และสําหรับทานที่ถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางทุจริต	หรือจะหลบหนีเขาเมือง	หรือ
ใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงินทั้งหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือ
เต็มจํานวนและทางบริษทัฯจะแจงเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
7.	สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวน

สิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และทางบริษทัฯ	จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซา
ของทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ	กับทางสถานทูต
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	และจะไมรับผิดชอบใดๆ

เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การประทวงตางๆ	และ
การลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพยสินสูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอก
เหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	โดยทางบริษทัฯ	จะพยายามแกไขใหดีที่สุด	โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน

บาทที่ไมคงที่	และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาตัว๋เครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม	โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางได
รับเป็นหลัก
10.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ	ไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
11.	หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลง

เงื่อนไขตางๆ	ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ

ชําระคามัดจําทานละ	30,000	บาท	ภายใน	3	วัน	นับตั้งแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิก
การจองโดยอัตโนมัติ	ชําระสวนที่เหลือภายใน	30	วันกอนการเดินทาง	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

คาธรรมเนียมวีซาในการยื่นครั้งแรก
คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับสายการบิน	ไทย	ชั้นประหยัด	**	สะสมไมลได	50	%
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน



คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คารถรับ	–	สงระหวางนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ	(กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน	12	ชั่วโมงตอวัน)
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุในรายการ
คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน	1,500,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม

คาลองเรือกอนโดลา	ในกรณีทีท่านประสงคจะนัง่เรือ	(ถามี)
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวใน

รายการ	เป็นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
คาทิปพนักงานขับรถ	(5	ยูโร	/	คน	/	วัน)
คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึน้อยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ
คาทิปอื่นๆ	เชน	พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน	เป็นตน

เอกสารสําหรับการยื่นวีซา	(ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูต
ทุกกรณี)
พาสปอรต	ตองอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซาอยาง

นอย	2	หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อ
เป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสี	พื้นหลังสีขาว	(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)	ขนาด	1.5x2	น้ิว	หรือ	3.5x4.5	เซนติเมตร	จํานวน	2	รูป

ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน	และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	บัตรขาราชการ
สําเนาสูติบัตร	กรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
กรณี	เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่บิดาหรือมารดาจะตองไปยื่นเรื่อง

แสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได
กรณี	เดินทางกับบุคคลอื่น	ทั้งบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต	โดยระบุ	ชื่อ	และความสัมพันธ

ของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย
ยื่นเรื่องทําจดหมายยินยอม	ณ	ที่วาการอําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	พรอม

ประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง	พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูปกครอง	(กรณีบิดามารดา	หยาราง/เสียชีวิต	ตองแนบ	ใบหยา/ใบมรณะ	เพื่อเป็นการยืนยัน	รวมถึง
หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม)
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล
สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา	(ถามี)
หนังสือรับรองการทํางาน
พนักงานบริษทั	/	ขาราชการ	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	หรือสังกัดที่ทานทํางานอยู	ฉบับจริง	ภาษา

อังกฤษเทาน้ัน	โดยระบุ	ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางาน	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดิน
ทางไปทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	(ในการออกจดหมายรับรอง	กรุณาระบุ
“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนการใชชื่อของแตละสถานทูต)
เจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย,	หนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	6	เดือน	(กรณี

ธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน	ใชจดหมายรับรองตนเอง	พรอมแนบรูปถายสถานที่ทํางานอยางนอย	3-5	ใบ)
นักเรียน	/	นักศึกษา	หนังสือรับรองจากสถานศึกษา	หรือ	ใบรับรองจบการศึกษา	ฉบับจริง	ภาษาอังกฤษ

เทานัน้
เกษียณอายุ	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
ผูสูงอายุตัง้แต	70	ปีขึ้นไป	แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได



รายการเดินบัญชีออมทรัพย	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือนลาสุด	ควรเลือกบัญชีที่มีการเขาออกสมํ่าเสมอ	และ
มีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	(ยอดเงิน	100,000	บาทตอผูเดินทาง	1	ทาน)	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวันและฝากประจําทุกกรณี**
กรณีออกคาใชจาย	ผูที่สามารถออกคาใชจายใหกันได	มีดังตอไปน้ี
มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด	เชน	พอแม	พี่นอง
สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย	(หากไมไดจดทะเบียนสมรส	ตองเขียนจดหมายพรอมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม	เชน	สูติบัตรบุตร	สําเนาทะเบียนบานโดยมีที่อยูเดียวกัน)
บริษทั	ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางใน

จดหมายดวย
หมายเหตุ:	ชื่อในเอกสารทัง้หมดควรถูกตอง	และตรงกันตามหนาพาสปอรต

***อัตราคาบริการ	อาจมีการเปลีย่นแปลง	โปรดสอบถามเพิม่เติม***
***ตัว๋กรุป	เม่ือออกตัว๋แลวเลื่อนไมไดทุกกรณี	(ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลีย่นแปลง

ตัว๋)***
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึง

ความสะดวกสบายของลูกคาเป็นหลัก

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	หักคามัดจํา	3,000	บาท	(ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น	45	วัน)
ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	-	29	วัน	หักคามัดจํา	30,000	บาท	(ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น				30	-	44	วัน)
ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	-	14	วัน	หักคาใชจาย	75%	ของราคาทัวร	(ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม	15	-	19

วัน)
ยกเลิกกอนการเดินทาง	1	-	7	วัน	คิดคาใชจาย	100%	ของราคาทัวร	(ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม	1	-	14

วัน)


