


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินลีโอนารโด	ดาวินชี	-	กรุงโรม	-	โคลีเซียม	-	ประตูชัยคอนส
แตนติน	-	สนามกีฬามักซีมุส	-	จัตุรัสเวเนเซีย	-	อนุสาวรียพระเจาวิค
เตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูป
ป้ันแกะสลักเพียตา	-	เมืองฟลอเรนซ

พักที่
STARHOTELS
VESPUCCI
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

3
เมืองเกาของนครฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	จตุ
รัสซิญญอเรีย	-	พิพิธภัณฑอุฟฟิซี	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-
เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	-	มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอศีลจุม	-	เมืองเวนิส

พักที่	APOGIA
SIRIO	VENICE
MESTRE	หรือ
เทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

4 จัตุรัสซานมารโค	-	โรงงานแกวมูราโน	-	Cafe	Florian	-	ลองเรือกอนโด
ลา	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองลูเซิรน

พักที่	HOTEL
ASTORIA
LUCERNE	หรือ
เทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

5 สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	สิงโตหินแกะสลัก
-	หมูบานแองเกิ้ลเบิรก	-	ยอดเขาทิตลิส	-	กระเชาไฟฟาโรแตร	-	ถํ้า
น้ําแข็ง	-	ICE	FLYER	CHAIRLIFT	-	เมืองลูเซิรน	-	ยานเมืองเกา

พักที่	HOTEL
ASTORIA
LUCERNE	หรือ
เทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

6 เมืองเบอซงซอง	-	มหานครปารีส	-	รถไฟTGV

พักที่
COURTYARD
BY	MARRIOTT
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

7 พระราชวังแวรซายส	-	แมน้ําแซนน	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-
มหานครปารีส	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ

พัก
ที่	COURTYARD
BY	MARRIOTT
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

8
มหานครปารีส	-	มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	-	อิลเดอลาซิเต	/	อีล
เดอ	ลา	ซิเต	ปารีส	/	Ile	de	la	Cite	-	โบสถแองวาลีดส	-	โรงเรียนนาย
รอยทหารบก	-	หอไอเฟล	-	จัตุรัสคองคอรด	-	สวนตุยเลอลีส	-	หาง
ลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-	ถนนออสแมนบูโลวารด

พักที่
COURTYARD
BY	MARRIOTT
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

9 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

15	ก.พ.	61	-	24	ก.พ.	61 ฿102,000 ฿102,000 ฿102,000 ฿12,500



ชวงคํ่า
21.30	น.	พรอมคณะที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D16-19

สายการบินไทย	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโรม	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG944
06.50	น.	คณะถึง	สนามบินลีโอนารโดดาวินชี	ที่	กรุงโรม	ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญมีอายุเกาแกกวา	2,000	ปี	เขาชม	สนามกีฬาโคลอสเซียม	ไดรับการยกยอง

ใหเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	สนามกีฬาแหงกรุงโรมน้ีถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	80	(ตนคริสตศตวรรษที่	1)
อัฒจันทรเป็นรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทราย	สามารถจุผูชมไดประมาณ	50,000	คน	ใตพื้นสนามประลองมี
หองใตดินที่สรางขึน้เพื่อขังสิงโตและนักโทษประหารกอนปลอยใหออกมาตอสูกันกลางสนาม	ปัจจุบันไดมีการ
บูรณะเป็นโบราณสถาน	ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก	ถายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน,	ผานใหทาน
ไดชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม	ซึ่งเป็นศูนยกลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ
สนามกีฬามักซีมุส	ที่เกาแกและยิ่งใหญที่สุดจุคนได	250,000	คน	จัตุรัสเวเนเซีย	มีอาคารแบบเรอเนสซอง

สในยุคแรก	ปาลาซโซ	ดิ	เวเนเซีย	เคยเป็นฐานบัญชาการใหญของมุสโสลินี	ดานตรงขามคืออนุสาวรียพระเจา
วิคเตอร-เอ็มมานูเอ็ล	แลวไปชม	น้ําพุเทรวี	่ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลัส-ซาลวี	
อิสระใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบน	ถนนคอนดอตติ	ในเขตยานบันไดสเปน	ที่มีชื่อเสียงและคลาคลํ่า

ไปดวยนักทองเที่ยว
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสู	นครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนตปีเตอร	ที่ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา
ชม	รูปป้ันแกะสลัก	เฟียตา	(Pieta)	ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี

และยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก	ซึ่งปัจจุบันลวนแตเป็นสิ่งที่สําคัญลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลีทั้งสิ้น
จากน้ันนําคณะออกเดินทางสูภาคกลางของประเทศเขตแควนทอสคานา	ที่มี	เมืองฟลอเรนซ	เป็นเมืองหลวง

ระหวางเสนทางทานจะไดเห็นรองรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยูมาตั้งแตครั้งกอนคริสตกาล	จน
กระทั่งโรมันเขามาครอบครองบานเรือนตลอดจนปราสาทเกาแกตั้งอยูบนเนินเขา	เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผาน
ทองทุงเกษตรกรรม	และแหลงผลิตไวนชั้นดีของแควนน้ี

ชวงคํ่า
20.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	STARHOTELS	VESPUCCI	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



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

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

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

เป็นสนามที่เกาแกและยิ่งใหญที่สุด	สามารถจุคนได	250,000	คน	ปัจจุบันไดมี
การบูรณะเป็นโบราณสถาน	ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก

เป็นจตุรัสที่มีถนนลาดผานมากมายหลายเสน	และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูต
ของเวนิซ	ซึ่งมีอนุสรณสถานและรูปป้ัน	ที่มีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูทั้งสอง
ฝ่ังของจตุรัส



ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,
รานอาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ
ลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได	หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว
เพราะทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

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

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	STARHOTELS	VESPUCCI	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
08.00	น.	นําคณะเดินทางเขาสูเมืองเกาของ	นครฟลอเรนซ	เมืองน้ีเป็นศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส

ซองส	และเป็นเมืองตนแบบที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมืองเกามี	มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ
โอเร	หรือ	DUOMO	แหงนครฟลอเรนซเป็นศูนยกลาง	ใกลกันเป็นจตุรัสซินญอเรีย	เดิมเป็นที่ตั้งรูปป้ันเดวิดของ
แทมานานกวา	3	ศตวรรษ	ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย	อะเคเดมี	ผานชมพิพิธภัณฑอุฟฟิซี	ที่เก็บงาน
ศิลปะลํ้าคาในยุคกลางใกล	ชมสะพานอันเกาแกเวคคิโอ	สะพานแหงแรกที่ขามแมน้ําอารโน	กับวิวทิวทัศนที่แสน
สวย	แลวเดินทางสู	เมืองปิซา
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
เที่ยวชม	หอเอนปิซา	ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย	1	ใน	7	ของโลก
นําทานเขาสู	จตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Campo	dei	Miracoli)	แปลวา	"จตุรัสอัศจรรย"	หรือที่ไดรับลง

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จตุรัสดูโอโมแหงปิซา	คือบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปิซา	ประกอบ
ไปดวยสิ่งกอสรางไดแก	มหาวิหารปิซา	(DUOMO)	หอเอน	(TORRE)	หอศีลจุม	(BAPTISTERY)	เริ่มสรางปี
ค.ศ.	1173	ค.ศ.	แลวเสร็จในปี	1372	ปัจจุบันยูเนสโกประกาศใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ.	1987	อิสระให
ทานถายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางสู	เมืองเวนิสเมสเตร	เป็นเมือง	ในแควนเวเนโตที่ตั้งอยูทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูที่พัก	APOGIA	SIRIO	VENICE	MESTRE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ	ซึ่งตั้งอยูริมน้ํา	มีประวัติศาสตรที่ยาวนานและ
ทัศนียภาพที่เทียบไดยาก

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

หมุนตัวใหครบ	360องศา	แลวคุณจะพบวารอบตัวคือศิลปะและสถาปัตยกรรม
อันวิจิตร	ซึ่งบริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย
อาทิ	รูปแกะสลักเพอรซุส	(Perseus)	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูป
แกะสลักเฮอรคิวลีส	และรูปสลัก	“The	Rape	of	the	Sabine	Women”	เป็นตน
และยังมี	“พิพิธภัณฑอูฟิซี่”	(Uffizi	Museum)	ในอดีตไดรับการสรางขึน้เพื่อใช
เป็นสํานักงานทางดานกฎหมาย	ทะเบียนราษฎร	และการสังคมตางๆ	นับวา
เป็นพิพิธภัณฑที่มีความสําคัญที่สุดของฟลอเรนซ	ซึ่เป็นเหมือนขุมทรัพยเก็บ



รวบรวมวัตถุโบราณและผลงานทางศิลปะชั้นเยี่ยมของโลกไวมากมาย

เป็นพิพิธภัณฑที่เกาที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด	อันดับ8	ของโลก	ในบรรดา
พิพิธภัณฑศิลปะในโลก	ตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซในประเทศอิตาลี

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

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

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

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี



เป็นคริสตศาสนสถาน	ที่สรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาป
เป็นศูนยกลาง	หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนา
กอนจะรับศีลลางบาป	และเป็นที่ทําพิธีลางบาป

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	(Chinese)
	พักที่	APOGIA	SIRIO	VENICE	MESTRE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
08.00	น.	นําทานลงเรือทัศนาจรขามสู	เกาะเวนิส	ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพาน

เชื่อมถึงกันกวา	400	แหง	ศูนยกลางอยูที่	จัตุรัสซานมารโค	รายลอมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเน
เชียน	พระราชวังเกา	(PALAZZO	DUCALE)	เคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	
มหาวิหารเซนตมารก	งดงามอลังการดวยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน,	หอระฆัง	ที่มีความสุง	98.6	ฟุต,

เสาแหงนักบุญ,	อาคารลอมรอบ	จัตุรัสซานมารโค	ทีนโปเลียนกลาวชมวา	"The	drawing	room	of	Europe”
ดูงามสงายิ่งนัก	
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมถายรูป	หรือชอปป้ิงสินคาของเมืองอาทิ	เครื่องแกวมูราโน	งานฝีมือตั้งแตครั้ง

บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง,	ผาลูกไม	หรือจิบกาแฟในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	1720	และสัมผัส
ความเป็นเวนิส	ดวย	การลองเรือกอนโดลา	พาหนะอันเป็นสัญลักษณของชาวเวนิส	เรือลํานอย	(น่ังลําละ	6
ทาน)	ลองไปตามคลองนอยใหญสลับดวยบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว	แกรนดคาแนล	เป็นคลองที่กวาง
ที่สุดของเกาะและงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
คณะน่ังเรือกลับสูฝ่ังแผนดินใหญที่	ทาเรือตรอนเคตโต	รถโคชรอรับคณะและนําทานออกเดินทางขาม

พรมแดนไปยัง	เมืองลูเซิรน	ประเทศสวิสเซอรแลนด	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	เป็นเวลานับศตวรรษมาแลวที่
นักทองเที่ยวและบุคคลผูมีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองน้ี	

ชวงคํ่า
20.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	ASTORIA	LUCERNE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)



จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

สถานที่สําหรับ	การโชวเทคนิคการเป าแกวซึ่งมีความชํานาญ	และสอนกันใน
เฉพาะวงศตระกูลเทาน้ัน

เป็นรานกาแฟโบราณที่ตั้งอยูใน	จตุรัสเซนตมารโค	บนเกาะเวนิซ	ซึ่งมาเมาตั้ง
แตคศ1720	ซึ่งนับวาเป็นรานกาแฟที่เปิดมาอยางตอเน่ืองนานที่สุด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

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



แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
	พักที่	HOTEL	ASTORIA	LUCERNE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
08.00	น.	เที่ยวชมสัญลักษณของเมืองคือ	สะพานชาเปล	สะพานไมทอดตัวขามแมน้ํารอยส	ในอดีตสรางมา

ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	14	ถือไดวาเป็นสะพานไมที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	ภายหลังไดมีการบูรณะขึน้มา
ใหมหลังจากถูกไฟไหม	แลวไปชม	รูปสลักสิงโตหินบนหนาผา	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารรับจางชาวส
วิส	
มีเวลาใหทานไดชอปป้ิงยาน	Schwanenplatz	หรือจัตุรัสหงส
11.00	น.	เดินทางสู	เมืองแองเกิลเบิรก	เมืองที่ถือไดวาใจกลางที่สุดของยุโรป	ตั้งอยูบนความสูงถึง	1,000

เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในเขตแอลไพนแวลเลย	ทานจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส	มี
บานนอยแบบชาเลต	ตกแตงดวยผา	มานลูกไมสีขาว	ลวนแตเป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง
นําคณะขึน้กระเชาขึน้สู	ยอดเขาทิตลิส	บนความสูงระดับ	10,000	ฟุต	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอน

กลางของประเทศ	ประทับใจกับ	กระเชาไฟฟ าโรแตร	ที่มีอยูเพียงสองแหงในโลก	(กระเชาหมุนรอบตัวเอง
ใหทานไดชมวิว	360	องศา)	ยอดเขาทิตลิสเป็นแหลงสกียอดนิยมในฤดูหนาว
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

ชวงบาย
นําทานสัมผัสกับ	ถํ้าน้ําแข็ง	Glacier	Grotto	ที่มีความยาวถึง	130	เมตร	และมีความลึกที่สุดถึง	15	เมตร

บันทึกภาพภายในถํ้าน้ําแข็งที่หาชมไดไมงายนักทามกลางอุณหภูมิ	1	ถึง	1.5	องศา	แลวอิสระใหทานเพลิดเพลิน
กับการสัมผัสหิมะในลานกวาง	ชม	ธารน้ําแข็ง	ที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง	3,000	เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเลดวย	ICE	FLYER	CHAIRLIFT	(ไมรวมในคาตัว๋)	
จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะเดินทางกลับสู	เมืองลูเซิรน	และอิสระใหชอปป้ิงสินคาชั้นดีของชาวสวิสในเขต

คนเดินยานเมืองเกา	อาทิ	นาฬิกาชั้นดี,	มีดพับวิคตอรีน็อกซ,	นาฬิกากุกกู,	ช็อกโกแล็ตและอื่น	ๆ	อีกมากมาย
ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	ASTORIA	LUCERNE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)

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



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

เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดที่ตองหาโอกาสมาเยือนสัก
ครั้ง	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลีส"	ภูเขาที่มียอดสูง
จากระดับน้ําทะเลหน่ึงกวา	10,000	ฟุต	หรือ	3,020	เมตร	ปัจจุบันเมืองเอนเกล
เบิรกไดกลายเป็นอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทที่ใหญที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร
แลนด

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

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

ice	flyer	chairlift	mt	titlis	กระเชาแบบเปิด	(Chairlift)	ขามไปชมวิวสุดทางที่
Glacier	Park	(ลานธารน้ําแข็ง)	บริเวณ	Ice	Flyer	น้ีลมแรงคอนขางแรงมาก
เพราะอุณหภูมิอยูที่	-5	องศา



ราคาทัวรไมรวมคาตัว๋	ICE	FLYER	CHAIRLIFT

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

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงใน	Switzerland	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทองเที่ยว
สรางขึน้ในเขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	มีรานขายนาฬิกาชื่อดังหลายแหงในยาน
ช็อปป้ิง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	HOTEL	ASTORIA	LUCERNE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
09.00	น.	อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมือง	หรือชอปป้ิงสินคาชั้นดีฝากคนทางบาน	กอนอําลา	แลวออกเดินทาง

สู	เมืองเบอซงซอง	เมืองหลวงของแควนฟร็องกงเต	และเป็นบานเกิดของวิคเตอร	ฮูโก	นักเขียนชื่อดังของ
ฝรั่งเศส
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
รถโคชเดินทางเขาสู	ดินแดนประเทศฝรัง่เศส	(92	ก.ม.)	ผานทุงราบอันกวางใหญสู	เขตแควนเบอรกันดี

แหลงปลูกตนมาสตาในฤดูใบไมผลิ	เพื่อนํามาผลิตมาเป็นมัสตารด	อีกทั้งยังเป็นแหลงผลิตไวนชั้นดี	และยังเป็น
เมืองที่มีความสําคัญในดานการคมนาคมขนสงจนถึง	เมืองดิจอง
16.58	น.	นําคณะออกเดินทางสู	มหานครปารีส	ดวย	รถไฟดวน	TGV	สู	นครปารีส	วิ่งดวยความเร็ว	250

กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงเศษ

ชวงคํ่า
18.38	น.	รถโคชรอรับคณะและเดินทางตอสูภัตตาคาร
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูที่พัก	COURTYARD	BY	MARRIOTT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	COURTYARD	BY	MARRIOTT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
09.00	น.	นําทานเดินทางสู	พระราชวังแวรซายส	พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยูหางจากจุดศูนยกลาง

ของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต	ปัจจุบันบางสวนของพระราชวังน้ีไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว
นําเขาชมความงามของพระราชวังภายในหองตาง	ๆ	อาทิ	หองเทพอพอลโล,	หองเทพวีนัส,	หองเทพ

ไดอานา	และหองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร	แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ	เขียนสีแบบเฟรสโก
โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส	ควรคาแกการยกยองใหเป็นพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือแมน้ําแซนน	ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณสถาน	และ

อาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษ	และทําใหใหปารีสโดดเดนเป็น
มหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก	แลวพาทานเที่ยว	นครปารีสตอ	
ถายรูปกับ	ประตูชัยอารค	เดอ	ตรีอองฟ 	สรางในปีค.ศ.	1810	เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะของจักรพรรดิน

โปเลียน
อิสระชอปป้ิงบน	ถนนชองป เซลิเช	(Champs-Elysees)	เป็นถนนสายสําคัญมีความยาว	2	กม.	รมรื่นไปดวย

เงาตนปาตานสองฝ่ัง	มีทั้งรานคาชั้นนํา	หอแสดงศิลปะ	สวนดอกไม	น้ําพุ	ภัตตาคารชั้นเลิศ	รานกาแฟ	โรงละคร
เป็นถนนที่มีสีสันตลอด	24	ชั่วโมง	จนไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

ชวงคํ่า



19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	COURTYARD	BY	MARRIOTT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

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

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

เป็นแมน้ําแหงชาติฝรั่งเศส	เป็นเอกลักษณที่แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันยิ่ง
ใหญของชาวฝรั่งเศส	มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยูในภาพยนตร
รักหวานชื่นของฮอลลีวูดหลายเรื่อง	และลาสุดก็เป็น	scene	ของหนังโดงดัง
เรื่อง	Da	Vinci	Code	แมน้ําเซนมีตนกําเนิดจาก	แถบเทือกเขาแอลป	(Alps)
ไหลมารวมกับแมน้ําสาขาหลายสายกอนจะไหลผานเมืองปารีส	เป็นสายใย
แหงชีวิตของชาวฝรั่งเศส

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

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



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	COURTYARD	BY	MARRIOTT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
09.00	น.	เที่ยวชม	มหานครปารีส
ชม	มหาวิหารโนตเตรอดาม	มหาวิหารในยุคกอธิค	ตั้งอยูทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลาง

แมน้ํา	(อิลเดอลาซิเต)	ได	รับการบูรณะโดย	เออแชน	วียอเลต-เลอ-ดุค	สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหน่ึงของ
ฝรั่งเศส	ประติมากรรมและหนาตางประดับกระจกสี	(stained	glass)	ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส	มหาวิหาร
แหงน้ีไดรับความเสียหายอยางหนัก	งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก	และไดมีการ
บูรณะครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่	19	ใหเหมือนเดิมทุกประการ
นําทานไปถายรูปกับ	โบสถแองวาลีดส	อันงามสงาดวยยอดโดมสีทอง,	โรงเรียนนายรอยทหารบก

(L’Ecole	Militaire)	บันทึกภาพหอไอเฟล	มุมกวางที่เป็นจุดที่สวยที่สุด	แลวนําคณะ	ขึ้นชมวิวบนชัน้	2	ของหอ
ไอเฟล	เพื่อชมวิวทิวทัศนของกรุงปารีส	กลาวกันวาเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต
จากน้ันรถโคชนําทานผานชม	ลานจตุรัสคองคอรด	ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร	(Le	Notre)	ที่ชวนใหระลึกถึง

การปฏิวัติใหญฝรั่งเศส,	สวนตุยเลอลีส	สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม	
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
หลังอาหาร	อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส	อาทิ	สินคาประเภท	น้ําหอม,	เครื่องสํา

อางค,	เครื่องประดับ,	เครื่องแตงกายในราน	Duty	Free	ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนดชั้น
นําของฝรั่งเศสและอิตาลีใน	หางสรรพสินคาแกลลอรี	่ลาฟาแยตต	ยานถนนออสแมนบูโลวารด

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
นําทานเขาสูที่พัก	COURTYARD	BY	MARRIOTT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)



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

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับพระนาง
มารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

เป็นหน่ึงในสองเกาะที่เกิดขึน้อยางธรรมชาติในแมน้ําซายนที่อยูในเขตุเมือง
ปารีส	ซึ่งเป็นสถานที่	ที่เมืองไดถูกกอตั้งขึน้มาใหมในยุคเมดีวิล	เกาะกลาง
แมน้ําแซนที่เป็นใจกลางกลุงปารีส	หรือเป็นจุดกําเนิดของปารีส	เพราะในสมัย
กอนชุมชนตั้งอยูเกาะกลางแมน้ํา	เพื่อหลบหนี	และปองกันการรุกรานจากพวก
บาบาเรียน	แตเมื่อชุมชนขขายตัวขึน้ก็มีการขยับขยายออกไปตั้งบานเรือนอยู
นอกเกาะ	ในบริเวณน้ีจึงเป็นแหลงประวัติศาตรที่สําคัญของปารีส	มีอาคาร
หลายแหงที่มีประวิติศาสตรความเป็นมา	และที่สําคัญ	ที่ดินบนเกาะแหงน้ีมี
ราคาแพงลิบ	ถือวาแพงที่สุดในฝรั่งเศสราคาประเมินจําไมได

ยอดโดมสีทองงามสงา	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําแซนใจกลางเมือง	เป็นที่ตั้งของพิพิทธ
ภัณฑทหาร	และยังมีอีกสองพิพิทธภัณฑ	คือเป็นที่ฝังศพของวีรบุรษนักรบ
หลายคนที่สําคัญอีกดวย

เป็นอาคาร	ที่อยูอาศัย	สถานที่ฝึกอบรม	ของทหารตางๆ	ที่ตั้งอยูใน	เขตที่	7
ของกรุงปารีส	,	ฝรั่งเศส

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก



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

สวนตุยเลอรี่	ซึ่งเป็นสวนทายวัง	แตตอมากลายเป็นสวนสาธารณะสําหรับ
ประชาชน	อาณาบริเวณกวางขวาง	เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวปารีส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

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

เป็นหน่ึงในถนนที่มีตนไมเรียงราย	สรางขึน้ในกรุงปารีส	เป็นอีกหน่ึงยานที่
ประกอบไปดวยหางใหญชื่อดัง	เชน	แกลอรี	ลาฟาแยตต	(Galeries	Lafayette)
และ	หางแพรงตองต	(Printemps)	ภายในหางก็ยังมีชอปฝรั่งเศสทันสมัยและ
บูทิคอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
	พักที่	COURTYARD	BY	MARRIOTT	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(	Buffet)
09.30	น.	นําคณะออกเดินทางสู	สนามบินชารลเดอโกล	เพื่อเดินทางกลับ	มีเวลาใหทานไดทํา	TAX

REFUND	คืนภาษีกอนการเช็คอิน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
13.40	น.	ออกเดินทางโดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG931

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(	Buffet)



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

ชวงเชา
05.55	น.	การบินไทยนําทานเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)	เน่ืองจากสถานทีท่อง
เทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทั	ฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและ

เงื่อนไขทีบ่ริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ

1.	กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจาก
วันทีจ่อง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่

กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2560
2.	คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ	มาตรฐานยุโรป
3.	คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม	/	คาลองเรือกอนโดลาที่เกาะเวนิส	/	คาเรือไป-กลับเกาะเวนิส	/	คากระเชาโร

แตรขึน้ยอดเขาทิตลิส	/	คารถไฟชั้น	2	TGV	สูปารีส	/	คาเขาชมพระราชวังแวรซายส	/	คาลองเรือแมน้ําแซนน	/	คา
ลิฟทขึน้ชั้น	2	บนหอไอเฟิล
4.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือ	เทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ	ในกรณีที

ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด	กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
6.	คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
7.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส	(เชงเกน)	**พักในประเทศฝรั่งเศส	3	คืน**
8.	คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	เอ	ดับเบิลยู	พี	เซอรวิสเซส	(ประเทศไทย)แบบ	OASIS	TRIPPER

PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต	/	อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา	75	ปี	ไม
เกิน	3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมได
เกิดจากโรคประจําตัว
–	หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร
แนบทายใบจองทัวร
9.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
10.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%

1.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทิปหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม



เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรัง่เศส	ใชเวลายื่นประมาณ	10	วันทําการ(ในการยื่นคํารองขอวีซาขอ
ความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือที่ศูนยยื่นคํารองวีซาฝรั่งเศสดวยตนเอง)
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะ

เคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	3.5	ซม.	X	4	ซม.(รูปถายเนนชวงใบหนามาถึงหัวไหล)	จํานวน	2	ใบพื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูป

ขาวดําและหามสแกน)	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือนและเหมือนกันทั้ง	2	รูป
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/	สําเนาทะเบียน

สมรส,	หยา,	ใบมรณะบัตร	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	18	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทาง
ไปทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	และสลิปเงินเดือนยอนหลัง	3	เดือนเป็น
ภาษาอังกฤษ
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไม

เกิน	6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทัฯ	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง	6	เดือน	ตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน	ตองเป็นบัญชีทีมี่เลขทีเ่ลม

ของสมุดบัญชีเงินฝากทุกหนา	เชน	บัญชีของธนาคารกรุงเทพ,	ธนาคารกรุงไทยฯลฯ	ในกรณีทีส่มุดบัญชี
ทีจ่ะนํามายื่นขอวีซาไมมีเลขทีเ่ลมของสมุดบัญชีเลมดังกลาวรบกวนขอเป็น	Statement	จากทางธนาคาร
ยอนหลัง	6	เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา
6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ใน
กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัว
ดวย	***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
7.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ

1	-	6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	เดินทางไปกับบิดา	หรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม

โดยที่บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา

จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมมีสิทธิเ์รียกรองคืนคาวีซาได

โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอนการ
เดินทางเทาน้ัน

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง



ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim)
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100	%,	สวนสายการบิน	ฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลน	ขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2560	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภาย

หลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
2.	หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
3.	หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
4.	หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
5.	หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1

ทาน
6.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3

เตียง	(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองกา7.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
7.	ในกรณีทีมี่การจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวน

สิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
9.โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด

และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย	หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE
USE	เป็นคาใชจายเพิ่มเติมได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของ
ทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
3.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
4.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
5.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง



6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน	10,000	บาท	/	ทาน

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.		ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน		คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน		หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน		หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง		หัก	50%	ของคาทัวร
5.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง		หัก	90%	ของคาทัวร
6.		ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW		หัก	100%	ของคาทัวร
7.		หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND
8.		หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
9.		บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	OASIS	TRIPPER	PLAN	ของ	บริษทั	เอ	ดับเบิลยู
พี	เซอรวิสเซส	(ประเทศไทย)				ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผลประโยชนและจะ
รักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะไมคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระมาแลว


