


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟูมิชิโน	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันได
สเปน	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา
-	แทนบูชาบัลแดคคิโน	St.	Peter's	Baldachin	-	เมืองปิซา

พักที่	GRAND
DUOMO	PISA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	หอศีลจุม	-	มหา
วิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองฟลอเรนซ	-	จัตุรัส	เดลลา
ซินญอเรีย	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	เมืองเวนิส

พักที่
NOVOTEL
MESTRE	หรือ
เทียบเทา

4
ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวเนเซีย	-	เกาะซานมารโค	-	สะพานถอน
หายใจ	-	พระราชวังดอจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-
เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานู
เอล	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2

พักที่	DOUBLE
TREE	BY
HILTON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน
ชาเปล	บริดจ	-	แมนํารอยส	-	อินเทอรลาเกน	-	ทะเลสาบทูน	-	ทะเลสาบ
เบรียนซ

พักที่
METROPOLE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	JUNGFRAUBAHN	-	ไอซพาเลซ	-
ธารน้ําแข็งอเลิทซ	กลาเซียร	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	เมืองสตราสบูรก

พักที่
MERCURE
STRASBOURG
PALAIS	DES
CONGRES
หรือเทียบเทา

7 รถไฟTGV	-	มหานครปารีส	-	Gare	de	Paris-Est	-	หอไอเฟล	-	โรงงาน
ผลิตน้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑน้ําหอม	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

พักที่
NOVOTEL	LA
DEFENCE	OR
RADISSON
BOULOGNE
หรือเทียบเทา

8 เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	มหานครปารีส	-	จัตุรัส
คองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน

พักที่
NOVOTEL	LA
DEFENCE	OR
RADISSON
BOULOGNE
หรือเทียบเทา

9 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 ฿96,500 ฿96,500 ฿0 ฿13,900

28	ธ.ค.	60	-	6	ม.ค.	61 ฿96,500 ฿96,500 ฿0 ฿13,900



21.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	2	เคานเตอร
D	สายการบินไทย	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.01	น.	ออกเดินทางสูกรุงโรม	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	944

05.55	น.	ถึงสนามบินฟูมิชิโน	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะ
เปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา
นําชมเขาชมความยิง่ใหญในอดีต	ของสนามกีฬาโคลอสเซีย่ม	(Colosseum)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของ

โลกยุคโบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง	50,000	คน
นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี	่(Trevi	Fountain)

สัญลักษณของกรุงโรมที่โดง
นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน	(The	Spainsh	Step)	แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรัก

การชอปป้ิง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็น

ประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	ยกเวนดานหนาทางเขา	และเป็นศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําทานเขาชมมหาวิหารทีใ่หญทีสุ่ดในโลกมหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter’s	Basilica)	ชม

ประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของ
นักบุญปีเตอร
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่
นําคณะเขาสูที่พัก	GRAND	DUOMO	PISA	HOTEL	หรือเทียบเทา



เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29	ตุลาคม	2560

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

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

แทนบูชา"บัลแดคคิโน"	ที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน	ลอเรนโซ	เบอรนิน่ี
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวา
เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	GRAND	DUOMO	PISA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)	ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistry	of	St.	John)	ที่ใหญที่สุดในอิตาลี,
มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง
ชมหอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง

เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใชเวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไป
ไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใชเวลาสราง
ทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูง
พรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน
จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย	จากน้ันนําทาน



เดินทางสูเมืองฟลอเรนซ	(Florence)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่

ชวงบาย
นําทานสูยานเมืองเกาของฟลอเรนซ	ที่ไดรับการคัดเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกเมื่อปี

ค.ศ.1982	เป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส	และยังเป็นเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขต
เมืองเกา
นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(	Piazza	Della	Signoria	)	ซึ่งรายลอมไปดวยรูปป้ัน	อาทิ	เชน	รูปป้ัน

เทพเจาเนปจูน	(Fountain	of	Neptune	),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา	(Perseus	with	the	Head	of	Medusa)
,รูปป้ันเดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของ	ไมเคิล	แองเจโล
ชมความยิ่งใหญและอลังการของมหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	(Santa	Maria	Dell	Fiore)	วิหาร

ของเมืองฟลอเรนซ	ที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของ	ทวีปยุโรป	ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตง
ทั้งสีชมพู	สีเขียว	และสีขาว	ซึ่งนํามาผสมผสานกันไดอยางงดงาม
นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส	(Venice	Mestre)	ฝ่ังแผนดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูกสรางขึน้

จากการเชื่อมเกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรีย
ตริก	เป็นเมืองทาโบราณ	และเป็นเมืองที่ใชคลอง	ในการคมนาคมมากที่สุด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	MESTRE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

กัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	คือบริเวณทที่ลอมดวยกําแพง	ใจกลางเมืองปิซา	แควนทัสเคนี
ประเทศอิตาลี	โดยที่คําวา	กัมโป	เดย	มีราโกลี	แปลวา	จัตุรัสอัศจรรย

เป็นคริสตศาสนสถาน	ที่สรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาป
เป็นศูนยกลาง	หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนา
กอนจะรับศีลลางบาป	และเป็นที่ทําพิธีลางบาป

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี

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



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น

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

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

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

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	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	NOVOTEL	MESTRE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทาง	สูทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)

นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส	สูเกาะเวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venezia)	ดินแดนแสนโร
แมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน	มีสมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา	400	แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโค
ศูนยกลางของเกาะเวนิส
จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส	ชมสะพานถอนหายใจ	(	Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนา

สนใจในอดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็น
ครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่
พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง



นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลน
ที่สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้งโบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่
มีโดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน
จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก	เชน	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส,	เขาชม

โบสถซานมารโค,	ช๊อปป้ิงสินคาของที่ระลึก	อาทิเชน	เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส	หรือน่ังจิบกาแฟในราน
Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	ค.ศ.1720
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	สปาเกตตี้หมึกดํา

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ	Venice	Mestre

จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่ผสม

ผสานกัน	เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
ชมแกลเลอรี	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galleria	Vittorio	Emanuele	II)	ที่นับวาเป็นชอปปิงมอลลที่สวยงาม

หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือ	ลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	DOUBLE	TREE	BY	HILTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	เมืองเวนิสไดรับฉายาวา
ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก	เมืองแหงสายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และเมืองแหง
แสงสวาง	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก	ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี	ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโป
กับแมน้ําปลาวี

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส



เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ



แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุง
โรม	กษตัริยวิกเตอรเอ็มมานูเอลที่	2	เป็นกษตัริยพระองคแรกของอิตาลี	ผูรวม
รวมชาติอิตาลีเขาไวดวยกัน	ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน
สรางขึน้ในปี	1895-1911

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	DOUBLE	TREE	BY	HILTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี	–	สวิตเซอรแลนด	เดินทางสูเมืองลูเซิรน	(Lucerne)	เมืองทองเที่ยวยอด

นิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก	(Dying	Lion	of	Lucerne)	ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ	เพื่อเป็น

อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.1792
ชมสะพานไมชาเปล	(Chapel	Bridge)	ซึ่งมีความยาวถึง	204	เมตร	ทอดขามผานแมน้ํารอยส	(Reuss

River)	อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน	เป็นสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป	สราง
ขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1333	โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส	ตลอดแนวสะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส	เชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน

Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน
เดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน	(Interlaken)	เมืองระหวางทะเลสาบ	เป็นเมืองที่ตั้งอยูระหวาง	ทะเลสาบ

ทูน	(Lake	Thun)	และทะเลสาบเบรียนซ	(Lake	Brienz)	อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ชีสสวิสฟองดูร)	พรอมชมการแสดงพื้นเมือง

ของชาวสวิส
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	METROPOLE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด



ทะเลสาบที่ตั้งอยูในเมือง	Interlaken	ตั้งขนาบดานขางของเมือง	ทะเลสาบ
Thun	มีเมืองทาสําคัญที่แวะจอดกันซักพักเพื่อรับสงนักทองเที่ยวที่	เมือง	Spiez

ทะเลสาบที่สีน้ําสวยแบบเทอคอยซ	ทะเลสาบเมืองเบรียนซืไดรับการขนาน
นามวาเป็นทะเลสาบที่ใสที่สุดในสวิส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ชีสสวิสฟองดูร)
	พักที่	METROPOLE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองกรินเดอวาลด	(Grindelwald)	เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ

ขึน้สู	ยอดเขาจุงเฟรา	(Jungfrau)	เเละเมื่อปี	คศ.2001	องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา	เป็นพื้นที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป
นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ	ขึน้พิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	11,333	ฟุตหรือ

3,454	เมตร
ระหวางเสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง	สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค

(Jungfraujoch)	สถานีรถไฟทีอ่ยูสูงทีสุ่ดในยุโรป	(Top	of	Europe)	เขาชมถํ้าน้ําแข็ง	(Ice	Palace)	ที่แกะ
สลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง	30	เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเขา	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	Glacier	ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป	ยาวถึง	22	ก.ม.และหนาถึง	700

เมตร	โดยไมเคยละลาย	อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป	เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขา	และที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป	นําคณะเดิน
ทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม
ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง	สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุน

เนิน(Lauterbrunnen)

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก	(Strasbourg)	ประเทศฝรั่งเศส	เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส
(Alszce)	ที่มี	2	วัฒนธรรม	คือฝรั่งเศสและเยอรมนี	เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ	2	ประเทศน้ี
สลับกันไปมา	สตราสบูรก	เป็นเมืองใหญมีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมือง
ปัจจุบันไดชื่นชม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	MERCURE	STRASBOURG	PALAIS	DES	CONGRES	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

เป็นรางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป	ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟ
ในโลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ	ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา

ถํ้าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเขา	อาหารพื้นเมือง

ที่ไดรับการยกยองจากองคการ	UNESCO	ใหเป็น	“มรดกโลกทางธรรมชาติ”	มี
ความยาวถึง	22	กิโลเมตร	ยาวที่สุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง	ของเทือกเขาแอลปทั้ง
ยุโรป	และหนา	700	เมตรโดยไมเคยละลาย

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา



เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งอยูติดชายแดนประเทศเยอรมนี	ทําใหที่
ประวัติศาสตรอันยาวนานระหวางทั้งสองประเทศที่น่ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	MERCURE	STRASBOURG	PALAIS	DES	CONGRES	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะนัง่รถไฟความเร็วสูง	TGV	สูมหานครปารีส	วิง่ดวยความเร็ว	300	กิโลเมตร	ตอชัว่โมง	จนถึง

เดินทางมาถึงสถานีรถไฟ	Gare	Du	East	ในมหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มี
มนตเสนหอันเหลือลน	ติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลกที่ทรงดวย

อิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนหอไอเฟล	พรอมชมวิวกรุงปารีสอันแสนโรแมนติค

(อาหารพื้นเมือง)

ชวงบาย
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําหอม	Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการ

ผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิด
มาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม
โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983	ตัวอาคารเป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-

Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่งแตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึง
ปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของ
ฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร
ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย
จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี	(Duty	Free	Shop)	อาทิ	เชน	เครื่องสําอาง

น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา
จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง

กรุง	ปารีสที่แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galleries	Lafayette)

หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน	Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุง
ปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,
Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	NOVOTEL	LA	DEFENCE	OR	RADISSON	BOULOGNE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

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

สถานีรถไฟใหญ	เป็นสถานีรถไฟสําหรับรถไฟสายตะวันออก	สถานี	Gare	de
l'Est	หรือสถานีรถไฟสายตะวันออก	เป็นเสนทางเดินรถไปเมืองตางๆ	ทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	รวมไปถึงเป็นเสนทาง
เดินรถระหวางฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอรแลนด	ลักเซมเบิรก	รวมทั้งเมือง
ทางตอนใตของเยอรมนี

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนหอไอเฟล	(อาหารพื้นเมือง)

โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกาแกและมีชื่อเสียงประวัติความเป็นมาพรอมๆ	กับ
การสรางเมือง	ถือเป็นแลนดมารคสําคัญของเมือง	พิพิธภัณฑน้ําหอม
Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต
น้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอัน
โดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมือง
หลวงของโลกน้ําหอม	โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983	ตัวอาคาร
เป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่ง
แตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณ
อันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย



ในกรณีทีร่านอาหารบนหอไอเฟลเต็มทางบริษทั	ขอยายไปทานที่ราน	LE	CIEL	DE	PARIS
RESTAURANT	(RESTAURANT	WITH	A	PANORAMIC	VIEW	OF	PARIS

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย
	พักที่	NOVOTEL	LA	DEFENCE	OR	RADISSON	BOULOGNE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองแวรซายส	นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส	(Versailles	Palace)	อันยิ่ง

ใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายใน
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยาง
มหาศาล	พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานกลับเขาสูมหานครปารีส	(Paris)	นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส	ผานลาน

ประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la	Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอองตัวแนต
ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
จากนัน้เขา	สูถนนสายโรแมนติกชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู

ประตูชัยนโปเลียน,
นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโป

เลียนในศึก	เอาสเตอรลิทซในปี1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836

ชวงคํ่า
รับประทานทานอาหารคํ่าบนเรือ	(Dinner	Cruise)	สุดหรูพรอมดื่มดํ่าบรรยากาศสองฝ่ังแมน้ําแซ

นทีไ่หลผานใจกลางกรุงปารีส	(หอยเอสคาโก)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	NOVOTEL	LA	DEFENCE	OR	RADISSON	BOULOGNE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

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

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

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

	รับประทานทานอาหารคํ่าบนเรือ	(Dinner	Cruise)	(หอยเอสคาโก)
	พักที่	NOVOTEL	LA	DEFENCE	OR	RADISSON	BOULOGNE	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู	สนามบินชารล	เดอ	โกล	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาใน

การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.30	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่TG931

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

06.00	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,000	บาท)

6.	คาทิปพนักงานขับรถ	และไกดทองถิน่	(17	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย

(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	10	x	3	=	30	ยูโร	หรือประมาณ	1,000	บาท)

8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



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

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(อิตาลี)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา	VFS	Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได
หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครัง้กับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซาประเภทหมูคณะ	เทานัน้	โดยการ

ยื่นเป็นหมูคณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึ้นไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานัน้	ถา
หากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่ําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิม่เติม	(Premium)	ดังน้ี
-	ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	2,200	บาท	
-	ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา	5	วัน	มีคา	Fast	Track	เพิ่มเติมอีก	ทานละ	400	บาท	รวมเป็น	2,600	บาท
**ทัง้น้ี	คาใชจายทีเ่กิดขึ้น	ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง**

1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช
งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง
ยอนหลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไม
เกิน	7	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.2.2.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3.	เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให	และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให	เชน	สําเนาทะเบียนสมรส	สูติบัตร
ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีฝากประจํา	และบัญชียอดติดลบ**

4.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย



-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี	passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม
หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	และ	โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน	

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	air)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน



1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


