


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	ประตูชัย	-	จัตุรัสคองคอรด
-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	หอไอเฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว

พักที่
MERCURE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3
พระราชวังแวรซายส	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	ลองเรือ	-	เนินเขามองมารท	-	มหา
วิหารซาเครเกอร	หรือ	โบสถซาแกลเกอร	หรือ	มหาวิหารพระหฤทัยแหงม
งมาทร	/	มหาวิหารซาเคร-เกอร	/	โบสถซาเครเกอร	-	หางลาฟาแยต	หรือ
แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่
MERCURE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 รถไฟTGV	-	เมืองดิจอง	-	อินเทอรลาเกน
พักที่	CITY
OBERLAND
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	เมืองลู
เซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	ทะเลสาบลูเซิรน	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพาน
ไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ

พักที่
GRAND
EUROPE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 ฟอกซทาวน	เอาทเลท	-	เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	เมือง
เวนิส

พักที่
DELFINO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 ทาเรือตรอนเซโต	-	เกาะซานมารโค	-	สะพานถอนหายใจ	-	พระราชวังดอจ
-	จัตุรัสซานมารโค	-	โรงงานแกวมูราโน	-	ลองเรือกอนโดลา	-	คลองใหญ	-
สะพานริอัลโต	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองปิซา	-	จตุรัสแคมโป	-	หอเอนปิซา

พักที่
GALILEI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

8 กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	โคลีเซียม	-	ประตูชัยคอนสแตนติน	-	มหาวิหาร
เซนตปีเตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	กรุง
โรม	-	สนามบินดูไบ

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

6	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿72,999 ฿72,999 ฿70,999 ฿11,500

10	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿79,999 ฿79,999 ฿77,999 ฿11,500

11	เม.ย.	61	-	19	เม.ย.	61 ฿79,999 ฿79,999 ฿77,999 ฿11,500

12	เม.ย.	61	-	20	เม.ย.	61 ฿79,999 ฿79,999 ฿77,999 ฿11,500

13	เม.ย.	61	-	21	เม.ย.	61 ฿79,999 ฿79,999 ฿77,999 ฿11,500

14	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿79,999 ฿79,999 ฿77,999 ฿11,500

28	เม.ย.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿72,999 ฿72,999 ฿70,999 ฿11,500



18.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	อาคารผูโดยสารขาออกหมายเลข	9	เคานเตอร	T
สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาทีบ่ริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
20.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	(PARIS)	ประเทศฝรั่งเศส	โดยเทีย่วบินที	่EK373	/	EK071

แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	:	0050-0320

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
08.00	น.	(เวลาทองถิ่น)	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานชมความยิ่งใหญของ	ประตูชัย	สรางขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน	ผานชมบริเวณ

ลาน	จัตุรัสคองคอรท	สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมาเรียอังตัวเนต	พระ
เจาหลุยสที่	16	และพระนางมาเรียอังตัวเนต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางสู	จัตุรัสทรอคาเดโร	เชิญถายภาพ	หอไอเฟิล	เป็นที่ระลึกจากมุมกวางซึ่งเป็นจุดที่สวย

ที่สุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน	(ทานใดสนใจขึน้หอไอเฟลชั้น	2	กรุณาติดตอหัวหนาทานละ	800.-บาท
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
นําทาน	ถายรูปดานหนากับพิพิธภัณฑลูฟว	หรือ	อดีตพระราชวังลูฟว	อิสระชอปป้ิงสินคา	DUTY	ในราคา

ถูก	อาทิเชน	น้ําหอม,	ครีม,	เครื่องสําอาง,	กระเปา,	นาฬิกา,	เข็มขัด	ฯลฯ	(หมายเหตุ	:	พิพิธภัณฑลูฟว	คาเขา
ทานละ	700.-	บาท	หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ัก	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา



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

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

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



ทานใดสนใจขึน้หอไอเฟลชัน้	2	กรุณาติดตอหัวหนาทานละ	800.-บาท	และ	พิพิธภัณฑลูฟว	คาเขาทานละ
700.-	บาท	
หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทาน	เขาชมพระราชวังแวรซายส	(VERSAILLES)	สัมผัสความยิ่งใหญอลังการของพระราชวังที่ไดรับ

การยกยองวาใหญโตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง	ชมความ
งดงามของหองตางๆ	ที่มีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับประดาดวยภาพเขียนตางๆและเฟอรนิเจอรชั้นดี	เชน
หองอพอลโล,	หองนโปเลียน,	หองบรรทมของราชินี,	หองโถงกระจกทองพระโรง,	หองสงคราม	และหอง
สันติภาพ	ฯลฯ	ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี
นําทานเดินทางสู	ทาเรือบาตามูซ	เพื่อลองเรือ	ชมความสวยงาม	ของสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝ่ัง

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

ชวงบาย	
นําทานสู	เนินเขามองมารท	ชมโบถสซาแกลเกอร	อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียง	ณ	หาง

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

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงไดอยางเต็มที่
ทีพ่ัก	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน



ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึน้สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน	เป็นตน	รายการลอง
แมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส	หรือที่เรียกกันวา	"มงมาทร"	สรางขึน้เพื่ออุทิศ
แกพระหฤทัยของพระเยซู	ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวหลักของ
กรุงปารีส	โดยถือเป็นอนุสาวรียของทั้งสองดาน	คือการเมือง	และวัฒนธรรม

มหาวิหารซาเครเกอร	มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน	บนยอดเขามงมาทรที่
สูงที่สุดในปารีส	อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู	และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต
ในสงครามกับปรัสเซีย	นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค	(Joan	of
Arc)	ประดับอยูที่ดานหนาของซุมประตูดวย

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

	พักที่	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	โดยนัง่รถไฟดวน	TGV	สู	เมืองดิจอง	ประเทศฝรั่งเศส	เมืองหลวงแหง

แควนเบอรกันดี	ซึ่งใหเวลาเดินทางเพียง	1.40	ชม.	เทาน้ัน
รับปะทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอินเทอรลาเกน	(INTERLAKEN)	(310	กม.)	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด



ประเทศสวิตเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมืองตั้งอยูระหวางทะเลสาบสอง
แหงคือ	Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟรา
อันลือชื่อ	,	นาฬิกาดอกไม	,	สถานคาสิโน	ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส
และยังใชเป็นฉากภาพยนตรไทยเรื่องวันน้ีที่รอคอย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองสวิส	ฟองดูว	หมู	เน้ือ	ไก
ทีพ่ัก	CITY	OBERLAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับปะทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองสวิส	ฟองดูว	หมู	เน้ือ	ไก
	พักที่	CITY	OBERLAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟกลินเดอวาล	เพื่อน่ังรถไฟขึน้สู	ยอดเขาจุงฟราวน	(TOP	OF	EUROPE)	ให

ทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะบนยอดเขา	และ	เขาชมถํ้าน้ําแข็ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเขา	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานน่ังรถไฟลงจาก	ยอดเขาจุงฟราวน	สู	เมืองเลาเทิรนบรุนเนน	(LAUTERBRUNNEN)	ระหวางทาง

ทานจะไดเห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ	นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(LUCERN)	(96	กม.)	เมืองตาก



อากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด	
นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินสัญญาลักษณของทหารสวิส	และถายรูปกับสะพานไมโบราณคา

เปลและทะเลสาบลูเซิรน	ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน	นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดังมีด
พับ,	ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	GRAND	EUROPE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

ถํ้ าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเขา	อาหารพื้นเมือง

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

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	GRAND	EUROPE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	FOX	TOWN	OUTLET	(202	กม.)	สนุกกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมตางๆ	ในราคาที่ถูก
อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองมิลาน	(MILANO)	(63	กม.)	ประเทศอิตาลี	เมืองหลวงแหงแฟชั่น	นําทาน	ถายรูปกับ

มหาวิหารแหงมิลาน	ซึ่งเป็นวิหารสไตนโกธิคที่ใหญที่สุดโลกและบริเวณน้ัน	ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนมตางๆ	ไดตามอัธยาศัย
นําทานออกเดินทางสู	เมืองเวนิส	เมสเตร	(VENICE)	(267	กม.)	ประเทศอิตาลี	ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก

เมืองหลวงของแควนเวเนโต	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ัก	DELFINO	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สวรรคสําหรับนักชอปซึ่งตั้งอยูทางภาคใตของประเทศสวิสเซอรแลนดและอยู
ไมไกลจากประเทศอิตาลี	เป็นเอาทเลทใหญซึ่งเป็นศูนยรวมรานคากวา	130
ราน	สินคาคุณภาพดี	ลดราคาระหวาง	30-70%	จากราคาขายปลีก

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

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	หองอาหารของโรงแรม	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	DELFINO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเชโต	เพื่อลงเรือเดินทางสู	เกาะเวนิส	เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวา

โรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	“เมืองที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	มีเกาะเล็กใหญกวา	118	เกาะ	และมี
สะพานเชื่อมมากกวา	400	แหง	
เดินทางสู	เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส	ผานชม	สะพานถอนหายใจ	ที่เชื่อมตอระหวาง	“Doge

Palace”	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนใน
ยุคสมัยน้ันอีกดวย
ชม	จัตุรัสเซนตมารค	ที่มีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง	สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน	อิสระเลือก



ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องแกวมูราโน	ตนตํารับของการเป าแกวของชาวมูราโน
เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน	โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ	และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักทอง
เที่ยวทั่วโลก
นําทาน	ลองเรือกอนโดลา	(ใชเวลาประมาณ	30	นาที	รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวร	ในกรณีน้ําไมขึ้น

สูงเกินไปและฝนไมตก	ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	800	บาท	ซึง่เรือทีล่ํา
สามารถนัง่ได	5-6	ทาน)	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสู	คลองใหญ	(GRAND	CANAL)	คลองที่กวางที่สุด
ของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	(ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล)	ไดเวลานัดหมาย	นําทานลงเรือเพื่อเดินทางกลับสูฝ่ังที่ทาเรือตรอนเชโต
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	เมืองปิซา	(PISA)	(327	กม.)	ประเทศอิตาลี	
นําทาน	เขาสูจัตุรัสแคมโป	สถานที่ตั้งของหอเอนปิซา	สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางขึน้ในปี

ค.ศ.1174	สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตรเอกของโลกศาสตราจารยกาลิ
เลโอ	ไดคนพบทฤษฎีเรื่องแรงโนมถวงของโลก	อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

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

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



รายการลองเรือกอนโดลาไมรวมอยูในคาทัวร	ในกรณีน้ําไมขึน้สูงเกินไปและฝนไมตก	ทานสามารถแจง
หัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	800	บาท	ซึ่งเรือที่ลําสามารถน่ังได	5-6	ทาน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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	อาหารจีน
	พักที่	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงโรม	(ROME)	(342	กม.)	เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ

และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมื่อราวกวา	2,000	ปีที่ผานมาแลว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเขาสู	นครวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง	เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ถายรูปที่ระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	เคยเป็น
สนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	และ	ประตูชัยคอนสแตนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มา
ของ	ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม
นําทาน	ชมความงดงามตระการตาของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	สถาปัตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา
ชม	รูปป้ันแกะสลัก	เพียตา	ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย	เบอรนินี	และ

ยอดโดมขนาดใหญซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี	
ชม	น้ําพุเทรวี	่จุดกําเนิดของเสียงเพลง	ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน	ที่โดงดัง	ชมความสวยงามของงาน

ประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค	ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร	ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึง
น้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง
อิสระเดินเลน	ยานบันไดสเปน	แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ



ไดเวลาอันสมควร	..นําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสู	ประเทศไทย

ชวงคํ่า
20.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK096	/	EK372

แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	05.30-09.30	น.

	รับประทานอาหารเชา	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

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

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

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

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

18.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	สมุทรปราการ	ดวยความสวัสดี



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไม	เกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผู
เดินทางเป็นสวนใหญ)
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/

เวนมีใบรับรองแพทย)
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ

กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป	รวมกัน)	ตองกราบขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ

สรุปรวมกัน)
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.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	30,000.-	บาท
ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
2.	ชําระสวนที่เหลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด	ถือวา

ทานยกเลิกอัตโนมัต	(AUTO	CANCLE)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(ชั้นประหยัด)	ไป-กลับตามกรุปเทานัน้
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือ
เพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ)
5.	คาอาหารตามรายการทีร่ะบุ
6.	คาวีซาเช็งเกน	(หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทานใดไมสามารถมาตามกําหนด

ได	กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น	ทานละ	500.-	บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานัน้)
7.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร
8.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คารักษา

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

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,คาบริการพิเศษตางๆ
5.	คาทิปคนขับรถยุโรป	ทานละ	15	ยูโร



6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามธรรมเนียม	ทานละ	20	ยูโร

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝรัง่เศส**ลูกคาโชวตัว**ยกเวนลูกคาทีเ่คยผานการยื่นวีซาทีมี่คําวา	VFS
แตตองไมเกิน	5ปี	(เขาและออก)	
1.	หนังสือเดินทาง(Passport)	ตองมีอายุเหลือมากกวา6	เดือนและมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2

หนา
2.	รูปถาย	(พี้นหลังขาวเทาน้ัน)

2.1	รูปถายปัจจุบันหนาตรงขนาด	2น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ันถายมาตรฐานไมเกิน	6	เดือน	ซึ่ง
ขยายจากฟิลมเทาน้ันรูปโพลาลอยด/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,	เงินเดือนและระยะเวลาในการ
ทํางาน(อายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น	และชื่อ	นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต)	
กรณีเป็นเจาของกิจการ	-	ใชสําเนาหนังสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	-	หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน	นักศึกษาตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษจากทาง
โรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(อายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น)	
5.	สําเนาทะเบียนบาน	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	(กรณีอายุตํ่ ากวา	20	ปี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
8.	สําเนาใบทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/	ใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต	)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
**	เอกสารทุกอยางทีเ่ป็นสําเนา	หามถายรูปและปริ้น	ตองถายเอกสารจากตนฉบับ	หรือสแกนเทานัน้
**	สําหรับผูเยาวอายุตํ่ากวา18ปี	ทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว

จําเป็นตองยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไดเดินทางไปดวยและจะตองออกมาจากทางอําเภอ
เทาน้ัน	พรอมทั้งสูติบัตรทะเบียนบานและใบเปลี่ยนนามสกุล	(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบคํารองขอวีซา	ขอ
37	จะตองมีลายเซ็นตของบิดามารดาพรอมทั้งถายสําเนา	หนังสือเดินทางของบิดามารดาดวยในกรณีที่บิดามารดา
ไมมีหนังสือเดินทางผูสมัครตองเขียนหนังสืออธิบายพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาดวย
หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางไมสามารถออกคาใชจายเองได

-	ผูที่ออกคาใชจายใหจะตองเป็นพอ	แม	พี่	นองสามีและภรรยาเทาน้ันและจะตองมีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรเพื่อ
แสดงวาเป็นบุคคลที่ออกคาใชจายใหทั้งหมดพรอมทั้งถายสําเนาทะเบียนบาน
-	ในกรณีที่ผูเดินทางอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนจะตองมีหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ใหทางสถานทูตทราบ

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.	กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความปลอดภัย

ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลี่ยนแปลงราคา	หากทางสาย
การบินมีการ	ข้ึนราคาของภาษนีํ้ามันและ/หรือภาษปีระกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	**

สนามบินสุวรรณภูมิ	ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร



ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป		คืนมัดจําทั้งหมด
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


