


1 สนามบินสุวรรณภูมิ -

2
สนามบินลีโอนารโด	ดาวินชี	-	กรุงโรมประเทศอิตาลี	-	โคลีเซียม	-	ประตูชัย
คอนสแตนติน	-	น้ําพุเทรวี่	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	เมือง
ฟลอเรนซ	-	เมืองเกาของนครฟลอเรนซ	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-
จัตุรัส	เดลลา	ซินญอเรีย	-	มหาวิหารฟลอเรนซ	หรือ	ซานตามาเรียเดลฟิออเร

พักที่	IH
Hotels
Firenze
Business	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองเวนิส	-	สะพานถอนหายใจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	สะพานริอัลโต	-	มหา
วิหารซานมารโค	-	ลองเรือกอนโดลา

Mercure
Venezia
Marghera	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-	เมืองลู
เซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ

Holiday	Inn
Express
Luzern-
Neuenkirch
3	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 ยอดเขาทิตลิส	-	แองเกิ้ลเบิรก	-	เมืองดิจอง

Ibis	Styles
Dijon
Central	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา

6 มหานครปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หอไอเฟล	-	ชองป
เอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ

Novotel
Suresnes
Longchamp
4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

7 จัตุรัสคองคอรด	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบิน
ปารีส -

8 สนามบินสุวรรณภูมิ -

16	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿69,900	
฿59,888

฿69,900	
฿59,888

฿69,900	
฿59,888 ฿12,500



ดึก

21.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ขาออกชัน้	4	โซน	D	เคานเตอร	สายการบินไทย	(TG)
เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเปากอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

00.20	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG944	(ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ	11	ชั่วโมง	54	นาที)

06.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินลีโอดารโน	ดารวินชี	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	นําทานผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	และพิธีการทางศุลกากร	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ช่ัวโมง	(ชวงฤดูรอน))

นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	กรุงโรม	(Rome	)เมืองหลวงของประเทศอิตาลี	พาทานสัมผัสความ
ยิ่งใหญ	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกที่	โคลอสเซีย่ม	(Colosseum)	(นําทานถายรูปดานนอก)	ใกลๆกันเป็น
ประตูชัยคอนสแตนติน	(Arch	of	Constantine)	ตั้งอยูระหวาง	โคลอสเซียม	และพาลาตินฮิลล

นําทานชม	น้ําพุเทรวี	่(Trevi	Fountain)	ซึ่งมีรูปป้ันของเทพเจาเนปจูนตั้งโดดเดนอยูกลางน้ําพุ

นําทานเดินทางสู	นครวาติกัน	ซึ่งเป็นรัฐอิสระ	มีขนาดเล็กมากเพียง	250	ไรและเป็นศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก	เป็นเมืองแหงศาสนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา	ประมุขสูงสุดแหงศาสนา
หรือที่เรียกสั้นๆวา“โปป”

นําทาน	ถายรูปดานหนา	มหาวิหารเซนตปีเตอร	St.Peter	Basilica	แหงนครรัฐวาติกัน	ที่งดงามดวย
ศิลปะในยุคเรเนซองส	ใชเวลาสรางถึง	150	ปี	และยังไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา	ดานหนามหา
วิหารเป็นลานกวางเรียกวา	St.Peter’s	Square	ประกอบไปดวยน้ําพุ	2	ดาน	และเสาโอเบลิกส	1	ตน	ลอมรอบ
ไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา	Vatican	Museum	และ	Sistine
Chapel	)ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน



บาย

นําทุกทานมุงหนาสู	ฟลอเรนซ	(Florence)	(ระยะทาง272ก.ม./4	ช่ัวโมง)	เมืองหลวงของ	แควนทัสคานี	ตน
กําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส	อดีตศูนยกลางดานสถาปัตยกรรม	วรรณกรรม	และวัฒนธรรมอันรุงโรจน	ดิน
แดนที่มีเสนหอันนาหลงใหลแหงน้ีไดชื่อวาเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวใฝ 	ฝันมาเยือนมากที่สุด

นําทานชม	เขตเมืองเกาฟลอเรนซ	ที่ไดรับการคัดเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกเมื่อ	ปี
ค.ศ.1982

นําทานชม	สะพานเวคคิโอ	(Ponte	Vecchio)	สะพานเกาแกที่สุดของเมือง	เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซที่
รอดพนการทาลายจากชวงสงครามโลกมาได	ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิว	แหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญของ
เมือง

นําทานชม	จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(Piazza	Della	Signoria)	ที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยาง	มาก
เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของรูปป้ันเดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล	แองเจโล	ถัดมา	คือ	ปาลาซโซ	เวคคิโอ
(Palazzo	Vecchio)	ปราสาทเกาแกของเมืองฟลอเรนซ	มีสัญลักษณคือ	หอคอย	Torre	d’	Arnolfo	ในอดีตใช
เป็นสถานที่แจงขาวสารใหกับ	3	ชาวเมือง	ดวยการสงสัญญาณ	หากมีไฟไหม,	น้ําทวม,	ขาศึกโจมตี	ฯลฯ	ถือเป็น
สถานที่ประวัติศาสตรสาคัญของฟลอเรนซ	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟลอเรนซ

นําทานชมวิวริมฝ่ังแมน้ําอารโน	พาทานถายรูปที่	มหาวิหารฟลอเรนซ	(florence	cathedral)หรือ	อาสน
วิหารแมพระแหงดอกไม	เป็นอาสนวิหารประจําอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ	ตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซ	มณฑล
ฟลอเรนซ	แควนทัสกานี	ประเทศอิตาลี	สรางขึน้ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่	13	ออกแบบโดยฟีลิปโป	บรูเนลเล
สกี	ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว	เขียว	และชมพู	มหาวิหารแหงน้ีใหญเ	ป็นลําดับที่	4	ของทวีป
ยุโรป	รองจากมหาวิหารนักบุญเปโตร	มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกําแพง	และมหาวิหารมิลาน	มีความยาว	153
เมตร	และฐานของโดมกวางถึง	90	เมตร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิน่

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก

ทีพ่ัก:	IH	Hotels	Firenze	Business	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ	2.5
ลานคน	ถารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ	4.3	ลานคน	โดยมีจํานวนประชากร
ใกลเคียงกับมิลานและเนเปิลส	นอกจากน้ี	โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน
ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกอีกดวยโรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของโลก
มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาก
ที่สุดในอิตาลี[3]	ศูนยกลางทางประวัติศาสตรใจกลางเมืองไดรับการขึน้
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก[4]	นอกจากน้ี	อนุสรณสถาน
และพิพิธภัณฑอยางพิพิธภัณฑวาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยูในแหลงทอง
เที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด	50	อันดับแรกของโลก	(พิพิธภัณฑ
วาติกันมีนักทองเที่ยว	4.2	ลานคนตอปี	และโคลอสเซียมมี	4	ลานคนตอปี)



เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

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

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

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



คาทัวรไมรวมคาเขา	Vatican	Museum	และ	Sistine	Chapel

ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ	ซึ่งตั้งอยูริมน้ํา	มีประวัติศาสตรที่ยาวนานและ
ทัศนียภาพที่เทียบไดยาก

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

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

มหาวิหารที่ตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา	เดล	ดูโอโม	ถูกสรางขึน้ในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่	13	ออกแบบโดยฟีลิปโป	บรูเนลเลสกี	ดานหนาโบสถประดับ
ตกแตงดวยหินออนสีขาว	เขียว	และชมพู	มหาวิหารฟลอเรนซ	เป็นมหาวิหารที่
มีขนาดใหญเป็นลําดับที่	4	ของทวีปยุโรป	ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแล
ของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหงฟลอเรนซ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิ่น

	พักที่	IH	Hotels	Firenze	Business	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเมืองเวนิส	เวนิส	เมสเตร	ฝ่ังแผนดินใหญ	(ระยะทาง249ก.ม./ประมาณ	3.30	ช.ม.)	เมืองหลวงของ
แควนเวเนโต	เป็นแควนที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี	และยังเป็นแควน
หน่ึงที่มีนักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหน่ึงอีกดวย	มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมตํ่ ากวา	60	ลานคนในทุกๆปี

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารจีน



บาย

นําทานลงเรือทัศนาจรขามสู	เกาะเวนิส	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา	400
แหง	อันเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุงเรือง	เมื่อครั้งทําการคากับตะวันออกไกล
สะพานถอนหายใจ	ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต	การเป าแกวมูราโนงานฝีมือตั้งแตครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง

จากน้ันไปชมความสวยงามของจัตุรัสซานมารโค	(San	marco)	ที่กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและ
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนที่แมแตนโปเลียนยังหลงใหล	รายลอมไปดวยโบสถนักบุญเซนตมารค,	หอระฆัง,
เสาแหงนักบุญ	ทาใหดูงามสงายิ่งนัก	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกหรือชอปป้ิงสินคาของ
เมืองอาทิ	ผาลูกไม	หรือจิบกาแฟในราน	Café	Florian	ที่เปิด4ใหบริการมาตัง	แตปี	1720	งานกอสรางที่แสดงให
เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	(Rialto	Bridge)

จากน้ันนําทานไป	โบสถซันมารโก	(St.	Mark’s	Basilica)มหาวิหารซันมารโกที่เป็นตัวอยางอันสําคัญของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทนตั้งอยูที่จตุรัสซันมารโกติดและเชื่อมกับวังดยุกแหงเวนิส	เดิมตัวโบสถเป็นโบสถนอย
ของประมุขผูครองเวนิส	และมิไดเป็นมหาวิหารของเมือง	แตตั้งแตปี	ค.ศ.	1807	เป็นตนมาบาซิลิกาก็เป็นที่น่ัง
ของอัครบิดรแหงเวนิส	ตัวสิ่งกอสรางเป็นสิ่งกอสรางที่สรางอยางงดงามประดับดวยงานโมเสกแบบไบแซนไทน
และ	ประติมากรรมตางที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ	อํานาจ	และ	ความมั่งคั่งของเวนิส	ตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	ก็ไดรับสมญาวา	“Chiesa	d'Oro”	หรือ	“โบสถทอง”

เที่ยวชมและถายรูป	ปาลาซโซ	ดูคาเล	(Palazzo	Ducale	หรือ	Doge's	Palace)	เป็นศูนยรวมอํานาจการ
ปกครองนครเวนิสในอดีต	วังน้ีสรางขึน้ในสมัยศตวรรษที่	9	และ	ไดรับการบูรณะกอสรางเพิ่มเติมในระหวาง
ศตวรรษที่	14	และ	15	จนกระทั่งสวยงามอยางที่เห็นอยูในปัจจุบัน	ทองพระโรงใหญประดับดวยทองคําและ
ประดับประดาภาพจิตรกรรมชื่อ"The	Paradise"ของตินโตโรตโต	ที่มีขนาดใหญโต	ไดชื่อวาเป็นภาพเขียนสี
น้ํามันที่ใหญที่สุดในโลก	หองอื่นๆ	ภายในวังก็งดงามและประดับประดาไปดวยศิลปะสมบัติจากยุคตางๆจํานวน
มาก	และหากพอมีเวลาทา
ทานสามารถลองประสบการณ	ลองเรือกอนโดลา	ชมความงามของเกาะเวนิสได

ไดเวลาอันสมควรนําเดินทางกลับสูฝ่ัง	Mestre

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิน่

ทีพ่ัก:Mercure	Venezia	Marghera	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารจีน

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

สะพานริอัลโตเป็นหน่ึงในสะพานขามแกรนดคาแนลที่นักทองเที่ยวนิยมแวะ
มาถายรูปมากที่สุด	สะพานแหงน้ีมีความเกาแกที่สุด	สรางขึน้ครั้งแรกดวยไม
ในปี	ค.ศ.1181	แตเกิดการผุพังขึน้เรื่อยๆกระทั่งในชวงปี	ค.ศ.1588-1591	ไดมี
การรื้อและสรางใหมดวยหินอยางแข็งแรงดังที่เห็นในปัจจุบัน

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารทองถิ่น

	Mercure	Venezia	Marghera	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงมิลาน	(Milan)	เมืองใหญเป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม	ตั้งอยูทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี	มิลานไดชื่อวาเป็นหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลกอีกเมืองหน่ึงเชนเดียวกับปารีส	และนิวยอรคอีก
ทั้งยังเป็นศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดวย	(ระยะทาง273ก.ม./ใชเวลาประมาณ	4	ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารจีน



บาย

นําทานสูจุดศูนยกลางอันศักดิส์ิทธิข์องเมืองมิลาน	ชม	มหาวิหารดูโอโม	(Milan	Duomo)	(ถายรูปดาน
นอก)	มหาวิหารน้ีสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	ที่ถือวามีความใหญโตเป็นอันดับสามของโลก	เริ่มสรางใน
ปี	1386	แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา	400	ปี	ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออนจํานวน
135ยอด	และมีรูปป้ันหินออนจากสมัยตางๆ	กวา	2,245	ชิ้น	ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนาด	4	เมตรของพระแม
มาดอนนาเป็นสงาอยู
จากน้ันเชิญทาน	อิสระกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังของโลก	อาทิเชน	LV,	PRADA,	GUCCI,

TOD’S	ณ	แกลลอเรีย	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galerie	Victor	Emmanuel)	(ราน	Prada	รานแรกของโ	ลก)
ทานสามารถถายรูปเป็นที่ระลึกจากดานในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เกาแกและสวยงาม
นําทานเขาชม	โบสถซานตามาเรีย	เดล	กราเซีย	(Santa	Maria	delle	Gracie)	ชมภาพเขียนของยอด

ศิลปินเอก	ลีโอนารโด	ดาวินชี	“The	Last	Supper”	ซึ่งเป็นภาพพระเยซูคริสตพรอมสาวกเอกทั้ง	12	ในมื้อ
อาหารมื้อสุดทายที่เลื่องลือ

สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(Luzern)	ประเทศสวิตเซอรแลนด	(ระยะทาง260ก.ม./
ประมาณ	3.30	ชั่วโมง)ประเทศเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานับศตวรรษมาแลวที่นักทองเที่ยวและบุคคลผู
มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองน้ี

นําทานชม	รูปสลักสิงโตหินบนหนาผา	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารรับจางชาวสวิส	เที่ยวชมสัญลักษณ
ของเมืองคือ	สะพานชาเปล	(Chapel	Bridge)	สะพานไมทอดตัวขามแมน้ํารอยส	ในอดีตสรางมาตั้ง	แตคริสต
ศตวรรษที่	14	ถือไดวาเป็นสะพานไมที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	ภายหลังไดมีการบูรณะขึน้มาใหมหลังจาก
ถูกไฟไหม	โดยดานหลังมียอดเขาพิลาตุสเป็นฉากสวย	มีเวลาใหทานไดชอปป้ิงยาน	Schwanenplatz	หรือจัตุรัส
หงส	เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิน่	หลังอาหารเย็น	นําทานเดินทางเขาทีพ่ัก
ทีพ่ัก:	Holiday	Inn	Express	Luzern-Neuenkirch	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี



การเขาชมภาพ	The	Last	Supper	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองรอบเขาชม	และความหนาแนนของ
จํานวนผูเขาชม	ถาไมสามารถเขาชมภาพไดบริษทัฯจะจัดหาสถานทีท่องเทีย่วแหงอื่นทดแทนเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเป็นสําคัญ

ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	Holiday	Inn	Express	Luzern-Neuenkirch	3	ดาว	หรือเทียบเทา



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู	เมืองแองเกิลเบิรก	เมืองที่ถือไดวาใจกลางที่สุดของยุโรป	ตั้งอยูบนความสูงถึง	1,000	เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล	ในเขตแอลไพนแวลเลย	ทานจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส	มีบานนอย
แบบชาเลตตกแตงดวยผา	มานลูกไมสีขาว	ลวนแตเป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง

นําทาน	ขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิตลิส	Titlis	บนความสูงระดับ	10,000	ฟุต	เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดใน
แถบตอนกลางของประเทศ	ประทับใจกับกระเชาไฟฟาโรแตร	ที่มีอยูเพียงสองแหงในโลก	(กระเชาหมุนรอบ
ตัวเองใหทานไดชมวิว	360	องศา)	ยอดเขาทิตลิสเป็นแหลงสกียอดนิยมในฤดูหนาว

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิน่

บาย

นําทานเดินทางสู	เมืองดิจอง	(Dijon)	ประเทศฝรัง่เศส	อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี	ผานทุงราบอัน
กวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง	อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย

ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง	ซึ่งมีจุดเดนคือ	การมุง
หลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารจีน

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก

ทีพ่ัก:Ibis	Styles	Dijon	Central	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

แองเกิ้ลเบิรก	เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดที่ตองหา
โอกาสมาเยือนสักครั้ง	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลีส"
ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับน้ําทะเลหน่ึงกวา	10,000	ฟุต	หรือ	3,020	เมตร
ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็นอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทที่ใหญที่สุดใน
ภาคกลางของสวิตเซอรแลนด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารทองถิ่น

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy



ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารจีน

	Ibis	Styles	Dijon	Central	3	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	มหานครปารีส	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูบนแมน้ําแซน	บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	บนใจกลางแควนอีล	เดอ	ฟร็องส	กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ
(ระยะทางใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารจีน

บาย

นําทานเดินทางสู	พระราชวังแวรซายส	(Versailles	Palace)เขาชมภายในพระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพี
ซึ่งอยูหางจากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต	ปัจจุบันบางสวนของพระราชวังน้ีไดรับการบูรณะ
เรียบรอยแลว	นําเขาชมความงามของพระราชวังภายในหองตางๆ	อาทิ	หองเทพอพอลโล,	หองเทพวีนัส,	หอง
เทพไดอานา	และหองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร	แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ	เขียนสีแบบเฟรสโก
โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส	ควรคาแกการยกยองใหเป็นพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก

แวะชมและถายรูป	ประตูชัย	(Arc	de	Triomphe)	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน

ผานชมและถายรูป	หอไอเฟล	(Eiffel	Tower)	สัญลักษณที่สําคัญที่บงบอกความเป็นฝรั่งเศส	กลาวกันวา
เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต

อิสระใหทานได	ชอปป้ิงยานถนนชองป เซลิเช	(Champs-Elysees)	เป็นถนนสายสําคัญมีความยาว	2	กม.
รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝ่ัง	มีทั้งรานคาชั้นนํา	ชอปป้ิงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส	อาทิ	สินคา
ประเภท	น้ําหอม,	เครื่องสําอางค,	เครื่องประดับ,	เครื่องแตงกายในราน	Duty	Free	ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยว

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิน่	หลังอาหารเย็น	นําทานเดินทางเขาทีพ่ัก

ทีพ่ัก:	Novotel	Suresnes	Longchamp	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารจีน



ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

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

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารทองถิ่น

	Novotel	Suresnes	Longchamp	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานชมลาน	จัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la	Concorde)ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร	(Le	Notre)	ที่ชวนให



ระลึกถึงการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส,	สวนตุยเลอลีส	สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม

จากน้ัน	นําทานชมและถายรูป	(ดานนอก)	กับ	พิพิธภัณฑลูฟร	(Louvre	Museum)	อดีตเป็นพระราชวังที่
ใหญโตมากที่สุดของโลกสรางขึน้	ในสมัยพระเจาฟิลิปออกุสต	ราวคริสตศตวรรษที่	13	ปัจจุบันพระราชวังแหงน้ี
กลายเป็นพิพิธภัณฑที่สาคัญและใหญโตที่สุดในปารีส	ที่นักทองเที่ยวไมควรพลาดชม	ภายในเป็นที่เก็บรักษา
วัตถุโบราณตางๆ	ที่มีคาและมีชื่อเสียงของโลกเชน	ภาพเขียน	ลาชาก็อง	หรือภาพโมนาลิซา	อันเป็นภาพวาดของ
เลโอนารด	เดอวินซี	จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน	และวัตถุโบราณซึ่ง	เป็นศิลปะอันลํ้าคาจากชาติตางๆ
กวา	300,000	ชิ้น	ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต	สวนใหญไดมาจากตะวันออกกลางและอาณานิคม
จากประเทศในเอเชีย	เชน	รูปแกะสลักซาโมทราซ	และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนัส	และในปี	1981	เอ็ม	ไอ	เปย
สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกัน	ไดสรางทางเขาพิพิธภัณฑเป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเน้ือที่บนลานนโปเลียน
ทําใหสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑแหงน้ีดูโดดเดนเป็นสงา

09.00	น.	ไดเวลาอันสําควรนําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	มีเวลาให
ทานไดทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการเช็คอิน

บาย

13.40น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG931

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

เชา



05.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

	

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20ทาน

	

2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ
นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย14วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	การประกันภัย	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ	Allianz
แบบแผนประกันภัย	แบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวาขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับ
ใหบริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษทัฯ

13.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

14.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

15.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีจานวน	20	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
-	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน



-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	15	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีทีผู่เดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดิน
ทางตอ)	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่น
วีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

2.	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	25-30	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	(ตัว๋กรุปไม
สามารถUpgradeที่น่ังเป็น	Business	Classได	และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทาน้ันไมสามารถเลื่อนวันได)

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ	ระดับใกลเคียงกัน

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.	คาน้ําหนักกระเปา	สายการบินไทย	สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง	30	กิโลกรัม	ถือขึน้เครื่องได	7กิโลกรัม	และคา
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสีย
คาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ	สะสมไมลได50%	กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล	ออรคิด	พลัส	พรอมสงสําเนาพาส
ปอรตหรือกอนออกตัว๋

6.	การประกันการเดินทาง	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ	Allianz
แบบแผนประกันภัยแบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน	ดังน้ี
-	การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา	16	ปี	หรือนอยกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	3,000,000	บาท

ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา	16	ปี	หรือมากกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	1,500,000	บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศ	วงเงิน	2,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย	วงเงิน	200,000	บาท

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั
มากกวาขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเที่ยว	ที่บังคับใหบริษทันําเที่ยว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เทาน้ัน	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ

7.	คาภาษีสนามบิน	และคาภาษีนา	มันตามรายการทัวร

8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถ	(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน	12	ช.ม./
วัน)

	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน

3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน	และไดทําการขาย



โปรแกรมไปแลว

5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

6.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	45	EURO	ตอทริป	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน
8.คาวีซาเชงเกนทานละ	3,500	บาท
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรมาแลว	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคา

ใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน	(ประเทศอิตาลี)	ระยะเวลาดําเนินการยื่น	15	วันทําการ
**	ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ	ณ	สถานทูต	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย	**

	

1.	พาสปอรต	ที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุ
กอนนําสง	และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย	2-3	หนาเพื่อติดวีซา	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
เชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต

	

2.	รูปถาย	รูปสีหนาตรงปัจจุบัน	ฉากหลังสีขาว	ขนาด	2น้ิวหรือ	3.5	*	3	cm	จํานวน	2ใบ	และมีอายุไมเกิน	3
เดือน	หามตกแตงรูป	หามสวมแวนสายตา	หามมีเครื่องประดับ	ตองเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน

3.	เอกสารสวนตัว
3.1	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	(ถามี)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.2	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.3	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถาเคยทีการเปลี่ยน)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี)	แปล
เป็นภาษาอังกฤษสําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาสูติบัตร	/	หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา	/	สําเนาพาสปอรต
บิดา-มารดา

4.	หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น	โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก
น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด	ภาษาอังกฤษ
4.1	กรณีเป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่
อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป	เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด	และตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา	ตองเป็นภาษาอังกฤษ	และเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้
พรอมประทับตราบริษทั	โดยชื่อลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาส
ปอรต
4.2	กรณีเจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็น
กรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง	เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(คัดลอกไมเกิน	3	เดือน	และเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น)
4.3	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภา
ษาอังกฤษเทานั้น	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือน
กอนยื่นวีซา)
เด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	หรือหาก
เด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา	จะตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา	พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดิน
ทางไปดวย	ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู	(พรอมแนบบัตรประชาชน	ของบิดาและมารดา)	โดยมีนาย
อําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง	และบิดาหรือมารดาจะ
ตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการ
สลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
4.4	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.5	กรณีเป็นแมบาน	ใชสําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/ใบมรณะ	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(ใชหลักฐานการเงินของตัว
เองหรือของสามีก็ได	ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี	จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี	เป็นภาษาอังกฤษ
พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	ของสามี	และบุตร	ที่มีดวยกัน)



5.	หลักฐานการเงิน
5.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ประจําหรือออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	(นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครบ
คลุมกับคาใชจายในการเดินทาง	และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนาแนะนําใหขอเป็น
STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
**ยอดเงินสุดทายทีลู่กคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวย	**
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
5.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่ออก
จากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ
ไมเกิน	15	วันกอนยื่น	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
5.3	กรณีทีบ่ริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด	ทางบริษทัฯ	จะ
ตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน	โดยระบุรายชื่อ
ผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

6.	แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน	กรุณากรอกขอมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่แนบมาใหอยาง
ถูกตอง	เน่ืองจากเป็นขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต	ทางบริษทัฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิด
พลาด	ทานอาจจะ	ถูกปฏิเสธวีซาได

	

รายละเอียดเกีย่วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพีน่อง,สถานทีเ่กิดและจํานวนบุตรของผูเดิน
ทางการบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบาง
ทาน	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพทัง้
น้ีบริษทัฯจะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยู
ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็น
สถิติในนามของบริษทั
การยื่นวีซานัน้	ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ	20,000	ตอทานกอนเทานัน้	ถึงสามารถดําเนินการ
ขัน้ตอนการยื่นวีซาได

	

	

**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร**

	

**สําคัญ**	สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา	3หนา)	**กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ	**	กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรมาแลว	ทางบริษทัขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง	เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน

หมายเหตุ	:	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

	

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,
การจราจร	หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม



ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่นเม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
	รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	


