


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินฟูมิชิโน	-	กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร
-	จัตุรัสเวเนเซีย	-	ระเบียง	ปาลาสโซ	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็ม
มานูเอลที่	2	-	ประตูชัยคอนสแตนติน	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-
น้ําพุเทรวี่	-	วิหารแพนธีออน	-	ยานบันไดสเปน

พักที่	NH	SIENA
HOTEL	หรือ	ที่พัก
ระดับ	4ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย
เดล	ฟิโอเร	-	โบสถซานตา	โครเช	/	มหาวิหารซันตาโกรเช

พักที่
MEDITERRANEO
HOTEL	หรือที่พัก
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเวนิส	-	มหาวิหารซานมารโค	-	ลองเรือกอนโดลา
พักที่	NH
LAGUNA	HOTEL	
หรือที่พักระดับ	4
ดาว	หรือเทียบเทา

5 เมืองโคโม	-	เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะ
พานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	ชวาเนนทพลัทซ

พักที่	RADISON
BLU	HOTEL		หรือ
ที่พักระดับ	4ดาว
หรือเทียบเทา

6 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ไอซพาเลซ	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-
อินเทอรลาเกน

พักที่	ROYAL	ST.
GEORGES
HOTEL
INTERLAKEN
	หรือที่พักระดับ
4ดาว	หรือเทียบ
เทา

7 เมืองเบอซงซอง	-	มหานครปารีส	-	รถไฟTGV	-	หอไอเฟล

พักที่			NOVOTEL
PARIS	CENTRE
TOUR		EIFFEL
หรือที่พักระดับ
4ดาว	หรือเทียบ
เทา

8 พระราชวังแวรซายส	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	หอไอเฟล	-	โบสถ
นอรธเตรอดาม	-	พิพิธภัณฑลุฟว

พักที่	NOVOTEL
PARIS	CENTRE
TOUR		EIFFEL
หรือที่พักระดับ
4ดาว	หรือเทียบ
เทา

9 จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	หอไอเฟล	-
จัตุรัสทรอคาเดโร	-	ประตูชัย	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

พักที่		NOVOTEL
PARIS	CENTRE
TOUR		EIFFEL
หรือที่พักระดับ
4ดาว	หรือเทียบ
เทา

10 มหานครลอนดอน	-	พระราชวังวินดเซอร

พักที่		HILLTON
LONDON
METROPOLE
HOTEL	หรือที่พัก
ระดับ	4ดาว	หรือ
เทียบเทา

11
ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	มหานครลอนดอน	-	จตุรัสรัฐสภา	-	มหาวิ
หารเวสตมินสเตอร	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ถนนดาวนนิง	-	จัตุรัส
ทราฟัลการ	-	มหาวิหารเซนตปอล	-	ทาวเวอรบริดจ	-	พระรา
ชวังบัคกิ้งแฮม	-	ลอนดอนอาย	-	พิพิธภัณฑอังกฤษ	-	ถนนอ็อซฟอรด
ลอนดอน	-	หางแฮรอดส

พักที่	HILLTON
LONDON
METROPOLE
HOTEL	หรือที่พัก
ระดับ	4ดาว	หรือ



ลอนดอน	-	หางแฮรอดส ระดับ	4ดาว	หรือ
เทียบเทา

12 หมูบานไบบิวรี	-	สโตนเฮนจ	-	สนามบินฮีทโธรว

13 สนามบินสุวรรณภูมิ

12	ต.ค.	60	-	24	ต.ค.	60 165,900	บาท 167,900	บาท 163,900	บาท 49,000	บาท

26	ธ.ค.	60	-	7	ม.ค.	61 175,900	บาท 175,900	บาท 171,900	บาท 55,000	บาท



21.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร	D	)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ัง
บนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.20	น.	ออกเดินทางสูกรุงโรม	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	944

06.50	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน	ประเทศ	อิตาลี	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว
นําคณะออกเดินทางสู	“กรุงโรม”	Rome	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี

ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา	2,800	ปี
นําคณะทานเดินทางเขาสู	“	นครรัฐวาติกัน	”	“	ประเทศเอกราช	”	หรือ	“	รัฐอิสระทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก	”

นําคณะทานเขาชมภายในของ	“มหาวิหารเซนตปีเตอร”	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด	“	ใหญทีสุ่ดในโลก	”	ไดรับการ
ออกแบบโดย	“	ไมเคิลแองเจลโล	”

นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย	อาทิเชน	“	ปิเอตา	”	(	The
Pieta	)	รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก
จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ	พรอมชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม	อาทิ	“	จัตุรัส

เวเนเซีย	”	Piazza	Venezia	จตุรัสที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม
ผานชมระเบียงปาลาสโซ	สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ	“	อนุสาวรียพระเจาวิค

เตอร	เอ็มมานูเอ็ลที	่2	”	ซึ่งไดชื่อวาเป็นพระบิดาของชา	อิตาลี	“ประตูชัยคอนสแตนติน”	สัญลักษณแหง
ชัยชนะและที่มาของ	“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์“โรมันฟอรัม่”

นําทานเขาชมภายใน	“สนามกีฬาโคลอสเซียม”	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	สนามกีฬากลางแจงขนาด
ใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	โดยนับเป็นสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการ
สรางขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน	ระหวางทาง	ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเกาแกของ
กรุงโรม
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
นําคณะทานชมความสวยงามของ	“น้ําพุเทรวี”่	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม	น้ําพุแหงน้ี	เริ่มเป็นที่



รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง	"	Three	Coins	in	the	Fountain	"	นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชม
น้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา	การโยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง
จากน้ันนําคณะทาน	เดินทางชม	ชอง	“โอคูลูส”	ชองแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดม

ของ	“วิหารแพนธีออน”	ภายในวิหาร	แพนธีออน	ยังใชเป็นสถานที่ฝังศพกษตัริย	บุคคลในราชวงศและบุคคล
สําคัญ	เชน	พระศพของกษตัริย	2	พระองคสุดทายของอิตาลีคือ	พระเจาวิกเตอร	เอมมานูเอลที่	2	และพระเจาอุม
แบรโตที่	1	และยังมีศพของราฟาเอล	จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา
นําทานคณะทานเดินทางตอไปยัง	“	ยานบันไดสเปน	”	สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และเป็นสัญลักษณอีก

อยางหน่ึงของกรุงโรม	เป็นสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวย
สถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม	ใหทานไดถายภาพไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
พักที	่NH	SIENA	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารแบบทองถิน่

เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

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



เป็นจตุรัสที่มีถนนลาดผานมากมายหลายเสน	และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูต
ของเวนิซ	ซึ่งมีอนุสรณสถานและรูปป้ัน	ที่มีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูทั้งสอง
ฝ่ังของจตุรัส

เป็นพระราชวังที่ถูกสรางเมื่อปี	คศ	1444-1514	ซึ่งนับวาเป็นพระราชวังสไตล
เรเนซองคที่แรกๆในกรุงโรมที่ถูกสราง	และมีขาวลือวาเงินที่นํามาสรางน้ันได
มาจากการชนะพนันในคืนเดียว

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

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

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต	27	ปีกอนคริสตศักราช	โดยจักรพรรดิมาร
คุส	อากริปปา	แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ.	80	ตอมากษตัริยฮาดริอานได
ปฏิสังขรณขึน้ใหมในปีค.ศ.	118	แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไว
ที่หนาจั่ววิหารวาอากริปปาคือผูสรางแพนธีออน	นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่
เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารแบบทองถิ่น
	พักที่	NH	SIENA	HOTEL	หรือ	ที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางสู	“เมืองปิซา”	เพื่อเขาชมความมมหัศจรรยของ	“หอเอนแหงเมืองปิซา”	1	ใน	7

สิง่มหัศจรรยของโลกในยุคกลาง	สรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8	ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1174	แลว
เสร็จเมื่อ	ค.ศ.1350	ใชเวลากอสรางนานถึง	176	ปี	สําหรับหอเอนปิซาน้ี	ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวย
ฝีมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก	สวนสาเหตุที่เอียง	น้ันเกิดขึน้หลังจากเมื่อสรางเสร็จ
แลว	ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง	เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	14	ฟุต	แตก็ยังไมลม	ยังคงเอียง
อยูเชนทุกวันน้ี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารแบบทองถิน่

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาชม	“”เมืองฟลอเรนซ	Florence	เมืองที่ไดรับฉายาวา“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”	เป็น

เมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองสซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษที่	13-16	ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมเป็นนครโบราณอันยิ่งใหญซึ่งครั้งหน่ึงเคยมั่งคั่งและรํ่ ารวยกวากรุงโรม	เป็นถิ่น
กําเนิดของศิลปินระดับโลก2ทาน	คือ	“ลีโอนาโด	ดาวินชี	และ	ไมเคิลแองเจลโลOld	Town	ซึ่งไดถูกจัดให
เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งผานภายในเมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไป
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสที่หาชมไดยากยิ่งจากเมืองไหน
เที่ยวชม	“จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา”	ชมสถาปัตยกรรม	อันโดดเดนของเมืองที่	“มหาวิหารซานตามา

เรียเดลฟิออเร”	เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ
จากน้ันออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม	“โบสถซันตาโคเช”	โบสถขนาดใหญซึ่งใชเป็นสถานที่ฝังศพของ

ศิลปินชื่อกองโลก“ไมเคิลแองเจลโล	และ	กาลิเลโอ”	และศิลปินชื่อดังของเมือง
จากน้ันนําทานขามแมน้ําอารโน

ชวงคํ่า



บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิน่	/	จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่MEDITERRANEO	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารแบบทองถิ่น

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

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

เป็นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซ
ฟลอเรนซในประเทศอิตาลี	ที่ตั้งแตเดิมเป็นที่ลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ
ภายในวัดเป็นที่เก็บศพคนสําคัญๆ	ของอิตาลีเชนไมเคิล	แอนเจโล,	กาลิเลโอ
กาลิเลอี,	และคนอื่นจึงเป็นที่รูจักกันวาเป็น	“Pantheon	of	the	Italian	Glories”
(จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิ่น
	พักที่	MEDITERRANEO	HOTEL	หรือที่พักระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะเดินทางขึน้สูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง	“	เมืองเวนิส	เมสเตร”	ราชินีแหงทะเล	เอ

เดียตริกเมืองหลวงของแควนเวเนโต
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําคณะทานลงเรือเขาสู	“	เมืองเวนิส	”	หน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี	เป็นเมืองที่รูจักกันในดาน

ของความเจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะที่ไดรับฉายาวา	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และ	เมืองแหงแสงสวาง	เมืองเวนิส	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ก
ประมาณ	118	เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปาก
แมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก	ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	โดยทั้งเมืองและ
ทะเลสาบไดถูกประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี	1987

ชมความสวยงามของ	“	โบสถเซนตมารค	”	ซึ่งเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทนที่	“	ใหญทีสุ่ด”	ในยุโรปตะวันตก
ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม	แถมพิเศษ	!	ใหคณะไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมน
ติกโดยการ	“	นัง่เรือกอนโดรา”	ทีมี่ชื่อเสียงระดับโลก	(รายการแถมพิเศษน้ีอาจมีความจําเป็นทีจ่ะ
ตองงดการลองเรืออันเน่ืองมาจากสภาพลม	ฟา	อากาศ	ไมเอื้ออํานวย	หรือเป็นชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆ	บนเกาะเวนิส...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการแถมลองเรือกอนโดรา)

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!!	สปาเก็ตตี้	หมึกดํา	/	จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสู

ที่พัก
พักที	่NH	LAGUNA	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

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

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



รายการแถมพิเศษน้ีอาจมีความจําเป็นทีจ่ะตองงดการลองเรืออันเน่ืองมาจากสภาพลม	ฟา
อากาศ	ไมเอื้ออํานวย	หรือเป็นชวงเทศกาลสําคัญตางๆ	บนเกาะเวนิส...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การแถมลองเรือกอนโดรา

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!!	สปาเก็ตตี้	หมึกดํา
	พักที่	NH	LAGUNA	HOTEL		หรือที่พักระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสูประเทศสวิตเซอรแลนด	ผานชมเมืองตางๆระหวางทาง	ซึ่งเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบ

ของประเทศอิตาลีถึง	“เมืองโคโม”	เดินทางขามพรมแดนสูสวิตเซอรแลนด	ระหวางทางชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ผาน	เมืองลูกาโน	ทีอ่ยูในภาคใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ในเขตรัฐทีชีโน	โดยตัวเมืองนัน้ถูก

ลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก	อีกทัง้ยังตัง้อยูริม	“ทะเลสาบลูกาโน”	ที่ตั้งอยูระหวางพรมแดนของประ
เทศสวิตเซอรแลนด-อิตาลี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสู	“เมืองลูเซิรน”	Luzern	ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด	สวิสเซอรแลนด

เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา	“หลังคาแหงทวีปยุโรป”	(The	roof	of	Europe)	เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว	ก็ยังมี	ภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา
สลับแซมดวยดงดอกไมป าและทุงหญาอันเขียวชอุม	สําหรับเลี้ยงสัตว	และเป็นเมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยว
บันทึกภาพไวมากที่สุด
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองลูเซิรน”อิสระตามอัธยาศัยกับการเทีย่วชมบรรยากาศของเมือง
นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง	“ชวาเนนทพลัทซ”	ใหทานชอปป้ิงสินคาขึน้ชื่อของ

ประเทศสวิสเซอรแลนด	นานาชนิด	อาทิ	มีดพับสวิสฯ	,ช็อคโกแล็ต	,ของซูวีเนียรตางๆ	และที่ทานไมควรพลาด
คือ	นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด	จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง	อาทิ	บุคเคอเรอร,
กือเบอลิน,	เอ็มบาสซี่	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
พักที	่RADISON	BLU	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองโคโมน้ันเป็นเมืองเล็กๆที่มีความงดงาม	บานเรือนปลูกสรางในสไตลของ
วิลลาและบานพักตางอากาศ	ของคนมีฐานะ	สิ่งที่ดึงดูดใหผูคนใหมาที่สถานที่
แหงน้ีก็คือตัวทะเลสาบโคโมน่ันเอง

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



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

ชอปป้ิงสินคาขึน้ชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด	นานาชนิด	อาทิ	มีดพับสวิสฯ
,ช็อคโกแล็ต	,ของซูวีเนียรตางๆ	และที่ไมควรพลาดคือ	นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อ
เสียงของสวิสเซอรแลนด	จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง	อาทิ	บุคเคอ
เรอร,	กือเบอลิน,	เอ็มบาสซี่	ฯลฯ

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	RADISON	BLU	HOTEL		หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางขึน้มุงหนาสู	“หมูบานกรินเดลวาลด”	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดแทๆ	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง



ฤดูใบไมรวง	พรอมนําคณะเปลีย่นบรรยากาศโดยการ	“นัง่รถไฟชมวิว”	ทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขา
สูง	แหงแอลปแลวเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค	”รถไฟทีจ่ะนําทานเดินทางลอด
อุโมงคทีช่าวสวิสฯไดขุด	เจาะไวทีค่วามสูงถึง	3,464	เมตร
แลวนําคณะลงรถไฟ	ณ	“	สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	”	Top	of	Europe“	สถานีบน	“	ยอดเขาจุงเฟ

รา”	Jungfraujoch	ซึง่	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	นักทองเทีย่วหลายๆคนบอกวาทีน่ี่สวยงาม
ดุจดินแดนแหงสวรรค
นําคณะทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง	1,000ปี	Ice	Palace	ทีส่รางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร

พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ
จากนัน้ชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะทีล่านพลาโต	Plateau	และไมควรพลาดการสงโปสการดจาก

ทีท่ําการไปรษณียทีสู่งทีสุ่ดในโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบ

กรุปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา)

ชวงบาย	
นําคณะทานเดินทางลงจากเขา	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม	อีกดานหน่ึงของ	Top	of

Europe	เปลี่ยนรถไฟที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค”	เพื่อเดินทางสูสถานีสุดทาย	“สถานีเลเทอรบรุนเนน”
นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู	“	เมืองอินเทอรลาเกน”	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันดประเทศ

สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ
Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ,นาฬิกาดอกไม,สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส	และยัง
ใชเป็นฉากภาพยนตรไทย	เรื่อง	วันน้ีที่รอคอย
ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน	นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง	มีดพับ,	ช็อคโกแลต	ฯลฯ	และ

เดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	อาหารพื้นเมือง	"ฟองดูชุดใหญ"จุใจถึง	3	แบบ
พักที	่ROYAL	ST.	GEORGES	HOTEL	INTERLAKEN	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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 าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดี
ที่สุดบนยอดเขา)

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	อาหารพื้นเมือง	"ฟองดูชุดใหญ"จุใจถึง	3	แบบ
	พักที่	ROYAL	ST.	GEORGES	HOTEL	INTERLAKEN		หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองอีเวอรดอง-เลส-เบียล”	เมืองแหงสปารีสอรทที่สําคัญอีกแหงในสวิตเซอรแลนด

ตะวันตก
นําทานชมภายนอก	“ปราสาทซาวอย”	ปราสาทแหงศตวรรษที่	13	

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	“เมืองเบอซ็องซง
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิน่

ชวงบาย	
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“	มหานครปารีส	”	เมืองหลวง	ของประเทศฝรัง่เศษ	โดยรถไฟดวน	TGV

หรือ	Train	A	Grande	Vitesse	ดวยความเร็วกวา	300	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง
และเปลี่ยนบรรยากาศ	การเดินทางดวยรถไฟ	/	ถึงมหานครปารีส
นําทาน	ผานชม	มหานครปารีส	ตั้งอยูบนแมน้ําแซนนบริเวณตอนเหนือของประเทศฝรัง่เศษบนใจกลาง

แควนอิลเดรอฟรองส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2,000	ปี	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	และ	ดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บนหอไอเฟล	ใหทานไดดื่มดํ่ากับบรรยากาศอันสวยงามวิว

แบบ360	องศา	ยังใจกลางกรุงปารีสการพรอมอาหารอันเลิศรส
พักที	่NOVOTEL	PARIS	CENTRE	TOUR	EIFFEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เป็นเมืองหลวงและเมืองสําคัญของจังหวัดดูและของแควนฟร็องช-กงเต	ทาง
ตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส	เบอซ็องซงตั้งอยูไมไกลจากพรมแดนสวิตเซอร
แลนด	ตัวเมืองตั้งอยูตรงโคงแมน้ําดูซึ่งเป็นสาขาของแมน้ําโรน	ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ถิ่นฐานของชาวกอลในยุคสัมริดราว	1500	กอนคริสตศักราช

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิ่น

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

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	บนหอไอเฟล
	พักที่			NOVOTEL	PARIS	CENTRE	TOUR		EIFFEL	หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน	“	พระราชวังแวรซายย”	(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	ไกดประจํา

พระราชวังคอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพระราชวัง	จัดเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปัจจุบัน	เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท	และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยางสวยงาม	ผูที่กอสราง
พระราชวังแวรซายส	ที่งดงามแหงน้ี	คือ	พระเจาหลุยสที่	14	ของฝรั่งเศส	พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพื้นที่
ประมาณถึง	37,000	ไร	แตปัจจุบันน้ันพื้นที่	บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง	5,500	ไรแต
อยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส	ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา
นําทานชมหองหับตางๆ	ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ	อาทิเชน	หองเฮอคิวลีส,	หองวีนัส,

หองนโปเลียน,	หองอพอลโล,	ฮอลลออฟมิเรอร	Hall	of	Mirrors	แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ
เขียนสีแบบเฟรสโก	โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส	ควรคาแกการยกยอง	ใหเป็นพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุด



แหงหน่ึงของโลก	ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน)	เขาเฝาราชสํานักฝรั่งเศส
นําทาน	“ลองเรือชมแมน้ําแซนน”	พรอมชมชมสถานทีส่ําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน

โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพให
ปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก	อาทิเชน	หอไอเฟล	,	พิพิธภัณฑลูฟร	,	ศาลาวาการ	โอ
เต็ล	เดอ	วิลส	,เกาะเซ็นตหลุยส	,โบสถนอรทเตรอดาม	,	พิ	พิธภัณฑออรเซย	,	แซงวาลี้ด	,	พระราช
วังบูรบ็อง	,สะพานอเล็กซานเดอรที	่3	ฯลฯ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

ชวงบาย	
นําคณะทานเดินทางเพื่อ	เขาชมภายใน	“พิพิธภัณฑลูฟร”	(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	(ไกดประจํา

พิพิธภัณฑ	คอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพิพิธภัณฑ)เป็นพิพิธภัณฑที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุดแหง
หน่ึงของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไมถวน	เดิมลูฟรเป็นพระราชวัง	แตตอมาเมื่อราชสํานักยายไป
ที่	แวรซายสก็ไดกลายเป็นพิธภัณฑ	ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ	อาทิ	ภาพวาด	โมนาลิซา	ของลีโอ
นารโด	ดาวินชี,	รูปป้ันวีนัส	เดอมิโล,	รูปแกะสลักทาส	ของไมเคิล	แองเจโล	ฯลฯ	ประตูทางเขาตรง
กลางครอบไวดวยปิรามิดกระจก	ซึ่งเพิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึน้มาในปี	ค.ศ.1989

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่(	ซีฟ ูดสไตลฝรัง่เศส	,หอยเอสคาโกอบเนยและ

ตับหานบด(ฟัวกรา	FOIE	GRAS)	,	สเตกสไตลฝรัง่เศส	,ไอศครีม	,ขนมปังฝรัง่เศส	และไวนฝรัง่เศส	)
พักที	่NOVOTEL	PARIS	CENTRE	TOUR	EIFFEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ



ไกดประจําพิพิธภัณฑลูฟร	คอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพิพิธภัณฑ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น(	ซีฟ ูดสไตลฝรั่งเศส	,หอยเอสคาโกอบเนยและตับหาน
บด(ฟัวกรา	FOIE	GRAS)	,	สเตกสไตลฝรั่งเศส	,ไอศครีม	,ขนมปังฝรั่งเศส	และไวนฝรั่งเศส	)

	พักที่	NOVOTEL	PARIS	CENTRE	TOUR		EIFFEL	หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา

่ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานผานชมลานประวัติศาสตร	“	จัตุรัสคองคอรด”	Place	de	la	Concorde	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และ

พระนางมารีอังตัวเนตถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
ชมถนนแหงแฟชั่น“	ชองเอลิเซ	”	(Champs-Elysees)	ที่มี	ความยาวกวา	2	กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเป้ิล

ตล	อดสองขางทางและถือวาเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก
ใหทานไดถายภาพคูกับ	“หอไอเฟล”	สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีสบริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร
ชม	“	ประตูชัย”	Arc	de	Triomphe	สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1805

จากนัน้นําคณะชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่Duty	Free	อิสระกับการ	ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยม
แบรนดชื่อดังนานาชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผากระเป า	เครื่องสําอาง	จากนัน้สินคาแบรนดเนมชื่อดัง
ทีห่างสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette

บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน.

ชวงบาย	
จากนัน้สินคาแบรนดเนมชื่อดังทีห่างสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิน่
พักที	่NOVOTEL	PARIS	CENTRE	TOUR	EIFFEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

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

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิ่น
	พักที่		NOVOTEL	PARIS	CENTRE	TOUR		EIFFEL	หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	โดย	รถไฟความเร็วสูง	“EURO	STAR”

บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
จากนัน้นําทานเดินทางสู	เมืองวินเซอร
นําทาน	เขาชมภายในพระราชวังวินเซอร	Windsor	Castle	อีกหน่ึงพระราชวังอันเป็นที่แปรพระราชฐาน

ของราชวงศอังกฤษมากวา	900	ปี	โดยกษตัริยวิลเลียมผู	พิชิต	ชมหองที่สําคัญตาง	ๆ	ที่ประดับประดาไดอยาง
สวยงามอลังการณโดยเฉพาะSTATE	APARTMENT	ที่รวบรวมสมบัติลํ้ าคาไวมากมาย	และ	KING	‘	S
CHAMBER	ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณคาตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือที่กวางขวางตกแตงดวยพรรณไม
นานาชนิดอยางสวยงาม
ไดเวลาสมควรนําทานกลับสูนครลอนดอน
จากน้ันเดินทางสูกรุงลอนดอน	เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่	Burger&Lobster	เมนูพิเศษ:	Mix	Salad,	Grill

Lobster

พักที	่HILLTON	LONDON	METROPOLE	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

หน่ึงในพระราชวังที่นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวอังกฤษทุกคนตองมากัน	เป็น
พระราชวังเกาแกแหงเมือง	Eton	ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สรางเป็นปราสาท
ใหญที่สุดในอังกฤษ	ตั้งแตสมัยพระเจาวิลเลียมในศตวรรษที่	11	ปัจจุบันยังคง
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่	2	ที่ยังทรงเสด็จมาประทับบาง
เป็นครั้งคราว

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น	Burger&amp;Lobster	เมนูพิเศษ:	Mix	Salad,	Grill	Lobster
	พักที่		HILLTON	LONDON	METROPOLE	HOTEL	หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเขาชมทาวเวอร	ออฟ	ลอนดอน	Tower	Of	London	สถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง	แมในภายหลัง

จะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง	ที่จองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ	ไมวาจะเป็นพระมเหสี	แอนน	โบลีน	เซอรโทมัส	มอร
ฯลฯ	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศ	ชมหองจิลเวอรี่ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎ
ประจําราชวงศของอังกฤษ
จากน้ันชมมหานครลอนดอน
ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส	จัตุรัสรัฐสภา	มหาวิหารเวสทมินสเตอร	หอนาฬิกาบิก๊เบน

ถนนดาวนนิงที่ตั้ง	ของบานพักนายก	รัฐมนตรีอังกฤษ,	จตุรัสทราฟัลการ	อนุสรณของนายพลลอรด	เนลสัน
และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน	ณ	แหลมทราฟัลการ,มหาวิหารเซนตพอลส	ธนาคารชาติ
ของ	อังกฤษ	กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด	ถายภาพสะพานทาวเวอร	บริดจ	ที่โดงดัง
ผานชมพระราชวังบักกิ้งแฮม	ที่ใชวาราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่	2	และพระราชวงศ

ชั้นสูง
จากนัน้นําทานไปนัง่ชิงชาสวรรคขนาดยักษ	หรือ	“ลอนดอนอาย”	ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่ว

โลก	ที่มาลอนดอนแลว	จะตองหาโอกาสมาที่น่ีทุกคน	ทานจะได	ชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูง
ประดุจหน่ึง	ทาน	เป็นนกกําลังรอนบินแลวมองลงมา	บนความ	สูงถึง	135	เมตร	ในแตละวันสามารถบริการนัก
ทองเที่ยวได	ถึง	10,000	คน	และถาอากาศดีก็สามารถมองไกลได	ถึง	40	กิโลเมตรแตกอนที่ทุกทานจะเขาสูตัว
แคปซูลเพื่อชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของลอนดอน
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(อาหารจีน	FOUR	SEASON)เมนูพิเศษ!!!เป็ดยางรสเลิศ

ชวงบาย	
นําทานเขาชม	“พิพิธภัณฑแหงชาติอังกฤษ”	(BRITISH	MUSEUM)	หน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมนาชมสุดแหงหน่ึงในโลก	กอตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.1753	รวบรวมของมีคามากมายจากทุกทวีป	จํานวน
มากกวา	7	ลานชิ้น	อาทิ	มัมมี่จากประเทศอียิปต	ศิลปะแบบเมโสโปเตเมียและกรีก
จากนัน้ชมยานการคา	ในยาน	ถนนออกซฟอรด	หรือยานไนทบริด	อันเป็นที่ตั้งของ	“หางแฮรรอด”	ที่

มีชื่อเสียงของอังกฤษ	ชมหองที่ระลึกเจาหญิงไดอานาและโดดี้	ที่เจาของหางไดทําขึน้เพื่อเป็นที่ระลึก	และชอปป้ิง
สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	MARK	&	SPENCER,	NEXT,	BURBERRY	ฯลฯ
จากนัน้อิสระใหทานไดชอปป้ิง	สินคาบริเวณยานเคนชินตันไฮสตรีท

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิน่
พักที	่HILLTON	LONDON	METROPOLE	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน



Parliament	Square	ถูกโอบลอมไปดวยพื้นที่ประวัติศาสตรแหงการปกครอง
ของอังกฤษและเกรทบริเทน	คือ	Palace	of	Westminster	และ	Westminster
Abbey	and	St	Margaret’s	Church	รวมกันเป็นพื้นที่มรดกโลกอีกแหงของ
มหานครลอนดอน

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภา
อังกฤษตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลัง
จากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	หอนาฬิกามีความสูง	96.3	เมตร
โดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	ตัวอาคารสรางดวย	สถาปัตยกรรม
สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย	(victorian	gothic)

เป็นสถานที่แหงประวัติศาสตรที่จัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี	ไมวาจะ
เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส	และยังเป็นสถานที่
ฝังพระบรมศพของกษตัริยมาหลายพระองค	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	ใน
ปัจจุบัน	เป็นโบสถใหญ	โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค	ซึ่งเมื่อปี	ค.ศ.	1245
พระเจาเฮนรี่ที่	3	ทรงสรางโบสถเวสตมินสเตอรครอมโบสถเกาแกที่มีอยูเดิม
และพระองคเลือกใหเป็นที่ฝังพระศพของพระองคเอง

ถนนดาวนิงในนครเวสตมินสเตอร	หรือบานเลขที่	10	ถนนดาวนิงในลอนดอน
เป็นที่ทํางานและ	ที่พักประจําตําแหนงของ	นายกฯอังกฤษและครอบครัว	รวม
ทั้งสิ้นอยูที่น่ีมาแลว	53	ทาน	ตลอดเวลา	เกือบ	300	ปี

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน	จุดนัดพบ	แลนดมารคสําคัญของเมือง	เนืองแนน
ดวยนักทองเที่ยวมหาศาล	สรางเพื่อเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน	วีรบุรษที่ถูก
ยิงสูญเสียดวงตา	1	ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวาง
อังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ	โดยทานเป็นผูนําการรบที่ทําใหอังกฤษ
ชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็น	1	ใน	4	โบสถโบราณของกรุงโรม	ซึ่งสรางเพื่อเป็นอนุสรณแด	St.Paul
แมวาตัวอาคารจะอยูนอก	Vatican	City	โดนสิ้นเชิง	อาคารน้ีเป็นสมบัติ	ของ
Vatican	City	ไปเต็ม



เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน	ตั้งอยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน	มี
ลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานที่สามารถเปิดตรงกลางสะพานได
ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา	Tower	Bridge	เป็นสะพาน	ขามแม
น้ําเธมส	สะพานแรก	ของลอนดอน	โดยสะพานแหงน้ี	ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิว
ที่มีความสูงถึง	140	ฟุต	เทาน้ัน	แตภายในของฐานสะพาน	ที่ถูกสรางขึน้ใหมี
ลักษณะเป็นหอสูง	ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ	เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่2และพระสวามี	เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้ง
แฮม	สรางขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705	และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา	สําหรับในชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง	หอง
จัดพระราชทานเลี้ยง	หองทรงดนตรี	หองขาว	หองเขียว	และหองน้ําเงิน
นอกจากน้ี	มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองคที่หนาพระราชวัง	พิธี
เริ่มเวลา11.30น	ของทุกวัน

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(อาหารจีน	FOUR	SEASON)เมนูพิเศษ!!!เป็ดยางรสเลิศ

พิพิธภัณฑ	แหงน้ี	กอตั้งขึน้เมื่อ	1953	และเปิดใหเขาชม	ฟรี	อยางเป็นทางการ
เมื่อ	1959	โดยเริ่มตนจาก	Sir	Hans	Sloane	ผูซึ่งมีของสะสมโบราณมากมาย
ไดถวาย	พระราชา	George	II	เพื่อเป็นสมบัติประเทศ	อังกฤษ	(โดยไดเงิน
ตอบแทน)	จากน้ันก็มีของสะสมมาเพิ่มเติมมากมาย	ไฮไลท	British	Musuem
Rosetta	Stone	(หินจารึก	อักษร	ซึ่งเป็นการสวนสําคัญการในแปลภาษา
อิยิปต	เป็นภาษา	กรีก	และเราก็แปลความหมายออกจากภาษา	กรีก	อีกทีหน่ึง
เรื่องภาษาอิยิปต	หรือ	Heiroglyphic	สาบสูญ	แต	ภาษากรีกยังคงตกทอดมายัง
ปัจจุบัน)	วิหาร	Parthenon	(วิหารใหญแหงอาณาจักร	กรีก	โบราณที่บูชา	เทพี
อาธีนา)	โลง	มัมมี่	ตางๆจาก	อิยิปต	และรูปสลัก	นาฬิกาโบราณ	รูปสลักหนา
วิหารของ	เปอรเซีย	อัสซีเรีย

เรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน	สวนสิ่งที่มีชื่อเสียง
ของที่น่ีคือหาง	Selfridges	ซึ่งนอกจากที่น่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีก
หลายหางเชน	John	Lewis,	Debenhams,	Mark&Spence,	Bhs	และไมไดมี
เฉพาะหางสรรพสินคาเทาน้ัน	ถนนสายน้ียังมีรานคาอีกมากกวาสามรอยราน
และที่น่ียังไปศูนยกลางในการเลือกซื้อที่ระลึก



เป็นหางสรรพสินคาที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก	มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต
ชื่อ	อัลฟาเยด	เป็นเจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน	"	ไนทบริดจ	"
(Knightsbridge)	ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน	เป็นแหลงทอง
เที่ยวและเป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน	ประกอบดวยรานคากวา	300	ราน
ในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น	จึงเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเที่ยวและจับ
จายใชสอย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารแบบทองถิ่น
	พักที่	HILLTON	LONDON	METROPOLE	HOTEL	หรือที่พักระดับ	4ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางมุงหนาสู	“หมูบานไบบุรี”	เป็นหมูบานเล็กๆ	ตัง้อยูในแควน	Gloucestershire

เขต	Cotswolds	(คอทสโวลส	)จัดวาเป็น	The	Most	beautiful	village	in	England	ใหทานไดเดินเลนชม	บานเรือน
อันเป็นเอกลักษณของหมูบานแหงน้ีน้ัน	คือกระทอมหินโบราณ	ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถวชื่อวา	Arlington
Row	ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคย	เป็นที่พักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัย	ศตวรรษที่	17

ชม	โบสถอันเกาแกอีกทั้งยังมีถนน	สวย	ๆ	ที่รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง
นําทานชม	“ฟารมปลาเทราท”	อายุกวา	100	ปีตั้งอยูใจกลางหมูบาน	อันเน่ืองมาจากแมน้ํา	โคลน	เป็นสาขา

หน่ึงที่แยกมาจากแมน้ํา	เทมสเป็นแหลงที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดน้ีไดตลอดทั้งปีสวนใหญปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเท
ราทสีน้ําตาลกลายเป็นอาชีพที่ทํารายไดใหกับคนในหมูบานจํานวนมากและฟารมปลาเทราทยังเป็นแหลงทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย(ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินกรณีฟารมปลาเทราทปิดโดยไมแจงลวง
หนา)

บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานชม	“สโตนเฮนจ”	STONEHENGE	(รวมคาเขาชม)	วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษกลุมน้ี	นับ

เป็น	1	ใน	7	สิง่มหัศจรรยของโลกยุคกลาง	เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตัง้อยูกลางทุงราบกวางใหญ
บนทีร่าบซอลสบรี	(Salisbury	Plain)	ในบริเวณตอนใตของเกาะอังกฤษ	ประกอบไปดวยแทงหิน
ขนาดยักษ	112	กอน	ตัง้เรียงกันเป็นวงกลมซอนกัน	3	วง	แทงหินบางอันตัง้ขึ้น	บางอันวางนอนลง
และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน	แตประเด็นทีดู่จะไดรับความเชื่อถือมากทีสุ่ดคือ	เป็นสัญลักษณ
ถึงอวัยวะเพศหญิงเป็นสถานทีส่ําหรับการทําพิธีกรรมทางศาสนาของชนกลุมทีน่ับถือลัทธิดูอิท	

สมความแกเวลา	พรอมกัน	ณ	จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย)

ชวงคํ่า
21.35น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	917

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

หมูบานไบบิวรี	หมูบานเล็กๆ	ตั้งอยูในแควน	Gloucestershire	ในเขต
(Cotswolds)	คอตสโวลส	ทางตะวันตกของอังกฤษ	หมูบานแสนสวยเงียบสงบ
แหงน้ีจัดวาเป็น	The	Most	Beautiful	Village	in	England	ลักษณะบานเป็นกระ
ทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่	17-18	แตยังคงรักษาสภาพในอดีตไว
เป็นอยางดีมีแมน้ําสายเล็กๆไหลผานหมูบาน	ในเขตคอตสโวลส	เป็น
ศูนยกลางการคาขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13-15	หลัง
จากชมความงามแลว	พาทานเดินทางตอเพื่อเที่ยวชม	เมืองเบอรตัน	ออน
เดอะวอเตอร	เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส	ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก	ๆ
(แมน้ําวินดรัช)	ไหลผานกลางเมือง	และมีสะพานหินทอดขามน้ําเป็นชวง	ๆ	กับ
ตนวิลโลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา	เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม	รวมทั้ง
รานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย



ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินกรณีฟารมปลาเทราทปิดโดยไมแจงลวงหนา
“สโตนเฮนจ”	STONEHENGE	(รวมคาเขาชม)

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางที่ราบซัลลิสเบอรรี่	ในบริเวณตอนใต
ของอังกฤษ	ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ	112	กอน	ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซอนกัน	3	วง	แทงหินบางอันตั้งขึน้	บางอันอยูในแนวนอน	และบางอันก็
ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน	สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะที่เป็นกลุมหิน
ประหลาดซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ชวงบาย
16.05น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ

2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ
แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

1.	กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	60,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง	

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-โรม	//	ลอนดอน-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต
ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน

3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม

5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท***

8.	คาพนักงานยกกระเปาขึน้และลง	ณ	โรงแรมที่พัก	ทานละ	1	ใบ
9.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	16	ยูโรและ	6ปอนด
10.	คาน้ําดื่มทานละ1	ขวดตอวัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

1.ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	10	ทาน	และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
2.หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก



3.เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็น
ผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4.กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปนี
4.1	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือ
ไมผานการพิจารณา
4.2	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น
วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่
ทานตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋
ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
4.3	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
5.หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%

6.ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด
หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN
แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอมStatement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา
ยอนหลัง	6	เดือนกรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา
(ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน

ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ



13.ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง
เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ
ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนัน้	เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชัน่ส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจ
ตัดสินใจ	ณ	ขณะนัน้ทัง้น้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได				

2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทัง้หมด		

3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทัง้หมด	100	%


