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JOURNEY DREAM OF EUROPE III 9 วนั 6 คนื 

เยอืนดนิแดนมหศัจรรยก์บั 3 ประเทศยอดนยิมในยโุรป 

อติาล ี  

นครวาตกินั มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์โคลอสเซีย่ม น ้าพเุทรวี ่มหาวหิารแหง่มลิาน  

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่, จัตรัุสดโูอโม ่มหาวหิารฟลอเรนซ ์ 

เกาะเวนสิ ตน้ฉบบัดนิแดนแหง่สายน ้า ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

สวสิ   

พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ถ ้าน ้าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  

ชอ้ปป้ิงเมอืงซกุ เทีย่วเมอืงลเูซริน์ สะพานไมช้าเปล สงิโตหนิแกะสลัก 

ฝร่ังเศส  

เมอืงปารสี ชม หอไอเฟล ประตชูยัฝร่ังเศส พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ถนนฌ็องเซลเิซ ่

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์หา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
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 FLIGHT:  

 DEPARTURE :  EY407 BKK-AUH 21:05-00:30   (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 19.55-23.25)  

     EY085 AUH-FCO 02:35-05:50  (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 02.10-06.20) 

 RETURN    :  EY032 CDG-AUH 09:30-18:55   (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 10.30-19.20) 

     EY402 AUH-BKK 21:45-07:20    (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 21.40-07.20) 

 

 

 

18:00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

21:05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่นครวาตกินั ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

26 มกราคม – 03 กมุภาพันธ ์

66 

59,500  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

( Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 12,500 

บาท) 

53,000 15,500 25  

25 กมุภาพันธ ์– 05 มนีาคม 66 59,500 53,000 15,500 25  

04 – 12 มนีาคม 66 59,500 53,000 15,500 25  

16 – 24 มนีาคม 66 62,500 56,000 15,500 25  

28 มนีาคม – 05 เมษายน 66 66,500 60,000 15,500 25 เปลีย่นแปลง

ไฟลท์ขาไป-

กลับ 

08 – 16 เมษายน 66 79,500 73,000 15,500 25 เปลีย่นแปลง

ไฟลท์ขาไป-

กลับ 

12 – 20 เมษายน 66 79,500 73,000 15,500 25 เปลีย่นแปลง

ไฟลท์ขาไป-

กลับ 

25 เมษายน – 03 พฤษภาคม 

66 

65,900 59,400 15,500 25 เปลีย่นแปลง

ไฟลท์ขาไป-

กลับ 

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

วนัทีห่นึง่   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

                                                                                                                    



Page 3 of 22 

 

 

 

หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ทบนิเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ EY407 BKK-AUH 

19.55- 23.25ขอเปลีย่นเวลานัดหมายเป็น 17.00 น.  และเปลีย่นเวลาออกเดนิทางเป็น 19.55 น. 

 

 

 

 

 

 

 

00:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่น

เครือ่ง 

02:35 น.   น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานโอดารโ์น ดารว์นิช ีประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY085 หมายเหต*ุ* 

ในกรณีไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา (เปลีย่นเครือ่ง) EY085 ทา่นจะออกเดนิทาง 02.10 น.  

05:50 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโอดารโ์น ดารว์นิช ีประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หมายเหต*ุ* ในกรณีไฟลท์ขาไป

เปลีย่นเวลา ทา่นจะเดนิทางถงึเวลา 06.20 น.  

ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ นครวาตกิัน 

(Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาที) ซึง่

เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไร่และเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ เป็น

เ มือ ง แห่ ง ศ า สนจั ก ร แล ะที่ ป ร ะทั บขอ งพ ร ะ

สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียก

สัน้ๆ วา่“โป๊ป”  

 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถน์อ้ยซสิทนี (Sistine 

Chapel) เป็นโบสถ์นอ้ยภายในพระราชวังพระ

สันตะปาปา ซึง่เป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของ

พระสนัตะปาปาในนครรัฐวาตกินั โบสถน์อ้ยซสิทนีมึ

ชือ่เสยีงในทางสถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานที่ที่

ท าใหร้ะลกึถงึพระวหิารของพระเจา้โซโลมอนใน

พันธสญัญาเดมิ, การตกแต่ง, จติรกรรมฝาผนังโดย

จติรกรผูม้ชี ือ่เสยีงในสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยารวมทัง้มี

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง-ทา่อากาศยานโอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล-ี

นครวาตกินั– โบสถน์อ้ยซสิทนี – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- St.Peter’s Square - กรงุโรม – 

โคลอสเซีย่ม –วหิารแพนธอีนั -น า้พุเทรวี-่ บนัไดสเปน - เมอืงฟลอเรนซ ์   

                   อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                                          

 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5
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เกลันเจโลผูว้าดเพดานของโบสถจ์นทีเ่ป็นทีเ่ลือ่งลอื และสุดทา้ยคอืความส าคัญในการเป็นสถานทีท่ า

การประชมุเลอืกตัง้พระสนัตะปาปาองคใ์หม ่ 

 

มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ (St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 150 ปี ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 

ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสงู (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่

เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel )  

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome) (ระยะทาง 6 ก.ม./ 20 นาท)ี  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี 

กรงุโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาล ีมคีนอาศัยประมาณ 2.5 

ลา้นคนและน าทา่นสูช่ ืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่ 

 

จากนัน้ น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) 

(ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาด

ใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อดว้ยอฐิและหิน

ทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57

เมตร  

 

 

น าท่านชมความงามของ วหิารแพนธอีัน (Pantheon) เป็นสิง่ก่อสรา้งทีต่ัง้อยูใ่นกรุงโรม เดมิสรา้งโดย

มารค์ัส วพิซานอิสั อกรพิพา (Marcus Vipsanius Agrippa) ส าหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แก่

เทพตา่งๆ ของโรมนัโบราณ ตอ่มาก็ไดรั้บการสรา้งใหมใ่นตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 แตต่ัวสิง่กอ่สรา้งจะอทุศิ

ใหแ้กเ่ทพเท่านัน้ ในปัจจุบันอนุสาวรยีน์ี้เป็นทีเ่ป็นทีเ่ก็บศพของคนส าคัญ แพนธอีันเป็นสิง่กอ่สรา้งจาก

สมยัโรมันทีย่ังอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ทีส่ดุสิง่หนึง่ และไดรั้บการใชส้อยตลอดมาในประวัตศิาสตร ์ตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ก็ใชเ้ป็นครสิตศ์าสนสถานของโรมนัคาทอลกิ ทีอ่ทุศิให ้“พระแมม่ารแีละผูพ้ลชีพีเพือ่

ศาสนา” ตัวตกึเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่โีดมขนาดใหญ่

ทีเ่กา่ทีส่ดุในกรงุโรม  

 

น ้าพุเทรวี ่(Trevi Fountain) เป็นลานน ้าพุและ

อนุสรณ์สถานที่จัดไดว้่าสวยงามและมชีือ่เสยีง

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูใ่นกรงุโรม ประเทศ

อติาลี โดยนอกจากในเรื่องของความสวยงาม

แลว้ทีน่ี่ยังมเีรื่องเกีย่วกับความเชือ่เกีย่วกับการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1
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โยนเหรยีญอธษิฐานทีเ่ป็นเสน่หใ์หนั้กท่องเทีย่วไปเทีย่วชมกันอกีดว้ย และเป็นน ้าพุแบบบาโรกทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรงุโรม โดยมขีนาดความสงูถงึ 85 ฟตุ  และความกวา้งถงึ 65 ฟตุ น ้าพุแห่งนี้ตัง้อยูบ่นทางสาม

แพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกันของ Acqua Vergine, Aqua Virgo และสะพานสง่น ้าของโรมันโบราณ โดย

น ้าพทุีเ่ห็นกนัในปัจจบุนันัน้ไดเ้ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1732 โดยการออกแบบของนโิคลา ซาลว ิ 

 

น าท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บันไดสเปน 

(Spanish steps) เป็นบนัไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาว

ที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูต

สเปน จัตรัุสนีย้งัตอ่ตรงกับถนน Via Condotti ที่

เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์เนมมากมาย ทั ้ง Dior, 

Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, 

Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, 

Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 

Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

 

จากนัน้ น าทา่นมุง่หนา้สู ่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆ ที่

ม ีแมน่ ้าอารโ์น (Arno) ไหลผา่นทา่มกลางตกึอาคารทรงโบราณโทนสอีบอุน่และทวิเขาทีส่วยงาม ถงึจะ

เป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็มดีกีรเีป็นถงึเมอืงหลวงของ แควน้ทัสคาน  (Tuscany) อกีทัง้ยังเคยเป็นเมอืงหลวง

ของ ประเทศอติาล ีตัง้แตปี่ ค .ศ.1865 จนถงึ 1871 อกีดว้ย  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่ัก:   Best Western Plus CHC Florence 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

น าทา่นชม เมอืงฟลอเรนซ ์ ยา่นเมอืงเกา่ใจกลางเมอืงฟลอเรนซไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ให ้

เป็นมรดกโลก  

 

มหาวหิารฟลอเรนซ ์(Cathedral of Santa Maria del Flore) หรอืทีเ่รยีกกนัตดิปากวา่ ดโูอโม ่มหาวหิาร 

  แต่ปลายศตวรรษทีท่ีส่รา้งขึน้ตัง้13 และใชร้ะยะเวลาทัง้หมดถงึ 140 ปีถงึจะแลว้เสร็จในปี ค  .ศ .1436 

ดว้ยเหต ุนีร้ปูแบบสถาปัตยกรรมของมหาวหิารจงึมกีารผสมผสานศลิปะของแตล่ะยคุสมยัเขา้ดว้ยกนั   

 

หอศลีจุ่มนักบญุเซนตจ์อหน์ (The Baptistery of St.John) เป็นหอศลีนกิายโรมันคาทอลกิทีต่ัง้อยูท่ี่

เมอืงฟลอเรนซใ์นประเทศอติาล ีและมฐีานะเป็นไมเนอรบ์าซลิกิา ตัวหอเป็นทรงแปดเหลีย่มทีต่ัง้อยูก่ลาง

จตรัุสเดลดโูอโมตรงกนัขา้มกบัมหาวหิารฟลอเรนซแ์ละหอระฆังของจอตโต ด ีบอนโดเน (หอระฆังจอต

โต) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่ทีส่ดุสิง่หนึง่ของฟลอเรนซท์ีส่รา้งระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถงึปี ค.ศ. 1128 เป็น

ลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสกแ์บบฟลอเรนซ ์ 

 

สะพานปอนเตเวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานนีต้ัง้ชือ่ตามสะพานฟลอเรนซท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ เป็นสะพาน

โคง้ปลอ้งปลอ้งหนิในยุคกลางทีท่อด ขา้มแม่น ้าอารโ์นในเมอืงฟลอเรนซป์ระเทศอติาล ีเป็นทีส่ังเกต

ส าหรับรา้นคา้ทีส่รา้งขึน้  

 

เปียซซาเดลลาซญิญอเรยี (Piazza della Signoria) จัตรัุสรปูตัว L ทีม่ปีระตมิากรรมยคุเรเนสซองสต์ัง้อยู่

มากมาย และดืม่ด ่ากบับรรยากาศอนัสทุรยีข์องทีน่ีใ่จกลางเมอืง 

 

 

วนัทีส่าม   เมอืงฟลอเรนซ-์มหาวหิารฟลอเรนซ-์หอศลีจุม่นกับญุเซนตจ์อหน์-สะพานปอนเตเวคคโิอ-เปียซซา

เดลลาซญิญอเรยี-เมอืงปิซา-หอเอนปิซา่- มหาวหิารปิซา-เมอืงโบโลญญา่-จตัรุสัมจัโจเล-่โบสถ์

ซานเปโตรนโิอ-โบสถซ์านโตสเตฟาโน-หอคอยคู ่                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้ักอยา่ง

ดเีกีย่วกับ หอเอนเมอืงปิซาซากโบราณวัตถุของเมอืงทีย่ังหลงหลอืจากศตวรรษที่5กอ่นครสิตกาล เป็น

เมอืงทีเ่คยมคีวามส าคัญมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  

 

เทีย่ง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

 

น าท่านเก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูป  1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( 

Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น 

ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงั

แห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพียงการเริม่ตน้ของ

การสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและ

ตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึ

ไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่า

ลเิลโอ เคยมาพสิูจน์เรือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก 

และการตกของวัตถดุว้ย  

 

มหาวหิารปิซา (Cathedral of Pisa) มหาวหิารทีส่วย

ทีส่ดุในลักษณะโรมันเนสก ์แสดงใหเ้ห็นจากซา้ยหอ

ศลีจุ่ม กลางตัวมหาวหิาร และขวาหอระฆัง ตัวมหา

วหิารเป็นผังกางเขน มมีขุทา้ยวัด และตกแต่งซุม้โคง้

รอบวัดภายนอกเป็นแบบแถบหินอ่อน สลับสีทาง

ขวาง ซึง่กลายมาเป็นแบบทีเ่รยีกว่า “ลักษณะปิซา”

และโดมรูปไข ่และ Pisa Baptisty of St. John เป็น

อาคารทางศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญ่า Bologna (ระยะทาง 176 กม. / 2.30 ชม.)  เมอืงหลวงของ

แควน้เอมเีลยีโรมัญญา โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูร่ะหว่างแมน่ ้าโปกับเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนัน้ยัง

เป็นหนึง่ในเมอืงยคุกลางทีไ่ดรั้บการรักษาไว ้อยา่งดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

 

ชมบรเิวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ทีล่อ้มรอบดว้ย 

โบสถซ์านเปโตรนโิอ  (Basilica of San Petronio) และ โบสถซ์านโตสเตฟาโน (Basilica Santo 

Stefano) และ หอคอยคู่ (Two towers) หอคอย สองหลังทีพ่งิกัน เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโบโลญญา

ประเทศอติาล ีและเป็นหอคอยทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของโบโลญญา  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Towers_of_Bologna
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ใหท้า่นเดนิชมเมอืงและถา่ยรปูจนไดเ้วลานัดหมาย   

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่ัก:   Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

 

น าท่านเดินทางกลับสู่  ท่าเรือตรอนเคตโต ้

(ระยะทาง 156 กม. / 2.15 ชม.) และ น่ังเรอืจาก

ทา่เรอืตรอนเคตโตสู้ ่เกาะเวนสิ (Venice Island) 

ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า 

ราชนิีแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the 

Adriatic) เมอืงแหง่สายน ้า เมอืงแห่งสะพานและ

เมอืงแหง่แสงสวา่ง  

 

น าท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็น

จัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิ

สะพานรอิัลโต (Ponte di Rialto) เป็นสะพานทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand 

Canal  

 

เดนิชมตัวเมอืงจนถงึ โบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของผูค้รองเมอืงใน

สมยันัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace) ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ อสิระใหท้่านพักผ่อน

และเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโบโลญญา่-ทา่เรอืตรอนเคตโต-้เกาะเวนสิ-จตัรุสัซานมารโ์ค-สะพานรอิลัโต-โบสถเ์ซนตม์ารก์-

พระราชวงัดอจส-์ ทา่เรอืตรอนเคตโต-้เมอืงมลิาน          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้และ น าทา่นเดนิทางต่อไปยัง จุดศูนยก์ลางของ เมอืง

มลิาน (ระยะทาง 274กม. / 4 ชม.) หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทาง

แฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกจิของอติาลี นอกจากนั้นยังมี

ภาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้   

 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

  ทีพ่ัก: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

น าท่านไปชม  มหาวหิารแห่งมลิาน 

(Duomo di Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) 

มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบัสาม

ของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะ

เสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมี

หลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหนิอ่อน

จ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจาก

สมยัตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมี

รูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา

ดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

 

จากนัน้พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ พระราชวังมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลใน

เมอืงมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจบุนัท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยว์ัฒนธรรมและเป็นทีต่ัง้ของนทิรรศการศลิปะ

ระดับนานาชาต ิครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นทีจั่ดแสดงงานศลิปะสมัยใหมแ่ละร่วม

วนัทีห่า้ เมอืงมลิาน- มหาวหิารแหง่มลิาน-พระราชวงัมลิาน-หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II -เมอืงโค

โม-่ทะเลสาบโคโม-่เมอืงลเูซริน์ สวติเซอรแ์ลนด-์ สงิโตหนิแกะสลกั- ชมสะพานไมช้าเปล                                                   

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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สมยั และคอลเล็กชนัทีม่ชี ือ่เสยีงโดยร่วมมอืกับพพิธิภัณฑแ์ละสถาบันทางวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่ว

โลกเป็นประจ า  

 

ไปชมและชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหนึง่ในศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลก มี

ลักษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลมุดว้ยหลังคาทรงโคง้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงมลิาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม) เป็นเมอืงในแควน้ลอมบาร์

เดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โคโมเ่ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขา

แอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสาบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่ง

รวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยูม่ากมาย   

 

พาทกุทา่นไปเก็บภาพความประทับใจ

กั บ  ท ะ เ ล ส า บ โ ค โ ม่  ( Lake 

Como) ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วย

ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน แควน้ลอมบาร์

เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมอืงมิ

ลาน (Milan) เทา่ไรนัก ดว้ยความยาว

โดยรอบถงึ 160 กโิลเมตร บวกกับ

พืน้ทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 146 ตาราง

กโิลเมตร จึงท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้

กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับ 3 ของประเทศอติาล ีและยังเป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุเป็นอันดับ 5 ในยโุรปดว้ยความลกึกว่า 400 

เมตร รปูรา่งลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโมท่ าใหน้กึถงึ Y ทีก่ลบัดา้นทีโ่ดง่ดงัไปท ัว่โลก เป็นผลมา

จากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแมน่ ้า Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y 

และยงัเป็นทะเลสาบมทีวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  
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เทีย่ง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

 

เดนิทางสู่ เมอืงลูเซริ์น (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.)   

 

จากนัน้ น าทา่นชม สงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็น

อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792  

 

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แมน่ ้ารอยส ์ )Reuss  

River) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวlิตลอดแนวสะพาน  

 

 

อสิระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz  ทีน่ีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยู่

รมิฝ่ังขวาของทะเลสาบลูเซริน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเล็กซใ์น

บริเวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมือสวิสทอ้งถิ่น รา้นคา้บางรา้นขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต 

เครือ่งประดับ ฯลฯ   

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

ทีพ่ัก:   Holiday Inn Express - Luzern – Kriens 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท)ี  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่

บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดน

ของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปาน

กลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ )Titlis)  

 

ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่่านสามารถดูววิได ้

360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  

 

ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ทีส่วยงามและเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชม สะพาน

แขวน  (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี

ความยาว 100 เมตร ความสงู3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชดุสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที1่3) 

   

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  เมอืงลเูซริน์-เมอืงแองเกลิเบริก์-ยอดเขาทติลสิ-ถ า้น า้แข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-

เมอืงซุก- Lohri AG Store-เมอืงดจิอง                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) 

(ระยะทาง 64 กม. / 1 ชม.) เป็นเมือ่งที่

ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่

ตดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาด

ที่สุด เป็นเมอืงเก่าที่คงความสวยงามของ

พืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลางจะหลงรักเมอืง

นี้ ส ิง่ทีจ่ะท าใหท้่านประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึ

อากาศที่สดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะ

เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

 

อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง หรอื ดฌีง (Dijon)  (ระยะทาง 362  กม. / 4.30 ชม.) หนึง่ในเมอืง

ท่องเทีย่วทีส่วยงาม และน่าคน้หาเมอืงหนึง่ในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโคต-ดอรใ์น

แควน้บรูก์อญในประเทศฝร่ังเศส ถอืเป็นเมอืงส าคัญแหง่แควน้เบอรก์นัด ีเป็นแหลง่ไวนแ์ละมสัตารด์ชัน้ดี

อกีแหง่ของฝร่ังเศส มแีหลง่ทอ่งเทีย่วและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกให ้

เขา้ไปสมัผัสความงามทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงดจิอง  

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่4) 

ทีพ่ัก:   Holiday Inn Express Dijon 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้

แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิม

เป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้สตรทีแบรดแ์ละแบรนดเ์นม โดยปัจจุบันเอาท์

วนัทีเ่จ็ด เมอืงดจิอง- McAtrthurGlen Troyes-เมอืงปารสี-หอไอเฟล-ประตชูยัฝร ัง่เศส-ถนนฌ็องเซลเิซ-่

พพิธิภณัฑล์ฟูร-์หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                                                              

  อาหาร เชา้,เย็น 
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เล็ทแห่งนี้เต็มไปดว้ยเสือ้ผา้ที่ทันสมัยเอาใจสายชอ้ปป้ิงทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย เครื่องประดับ รองเทา้ 

แฟชั่นหลากหลายสไตลใ์หไ้ดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกัน และยังมรีา้นอาหารหลากหลายใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกลอง 

อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารประจ าถิน่ คาเฟ่ ขนมหวานอกีดว้ย 

 

       อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง185 กม. / 2.30 ชม.) ไปเกบ็ภาพความ

ประทับใจกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในปารสี  

 

เริม่ตน้ที ่หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึง่

ในแลนดม์ารค์ส าคญัของประเทศฝร่ังเศส ตวั

อาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มี

ความสงูประมาณ 300 เมตร(เทยีบกบัตกึ

ประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรปูแบบหอคอย 

โดยถกูตัง้ตามชือ่ของสถาปนกิทีค่นออกแบบ

ชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกร

และสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสในยคุนัน้ ซึง่

เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แหง่การปฏวิัติ

ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่รวมถงึความส าเร็จในยคุอตุสาหกรรมของประเทศ

ในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ ในจดุถา่ยรปูหอไอเฟลทีด่ทีีส่ดุคอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ที่

อยูใ่กล ้ๆ กบัสถานขีอง Trocadéro ทีเ่ราจะพาทกุทา่นไป เพราะตรงนีเ้ป็นมมุถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟล

แบบไมม่อีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน  

 

ไปตอ่กนัที ่ประตชูยัฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆวา่ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็น

ผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง 

มอีายกุวา่ 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 

49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 

22 เมตรถกูจัดอนัดับเป็นประตชูยัทีใ่หญอ่นัดับ 2 

ของโลกหลังจากทีจ่กัรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชยั

ชนะจากยทุธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ยาวนานกวา่สามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหมท่ี่

ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณโดยการใชร้ปูปัน้แกะสลกัจากชา่งแกะสลักคนส าคญัแหง่ยคุ 

มรีปูแกะสลักทีเ่ป็นสญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ การปลกุใจ รวมทัง้สดดุกีารเสยีสละแกว่รีชนทหารกลา้ทีท่ า
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เพือ่ประเทศฝร่ังเศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ใน

ปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนรินามทีท่ าเพือ่ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย  

 

จากนัน้ไปทีถ่นนทีม่ชี ือ่เสยีงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในฝร่ังเศส 

ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champs Elysees)  เป็นหนึง่ในถนน

ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในฝร่ังเศส ยา่นศนูยก์ารคา้

ระดับพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลกทกุ

แบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลังการ ถอืวา่เป็น

ยา่นธรุกจิทีส่ าคัญของกรงุปารสี ยา่นการคา้ทีม่คีา่เชา่

ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยงัถกูจัดอนัดับใหแ้ป็นถนนที่

สวยทีส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญบ่นถนนฌ็องเซลเิซเ่ป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco 

กบัการตกแตง่สไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตัว  

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่จตัรัุสคองคอรด์ (Place de la 

Concorde)  เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทาง

ประวัตศิาสตรใ์นกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของสงคราม

กลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของฝร่ังเศส 

จัตรัุสคองคอรด์ถกูสรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้หลยุสท์ี ่

15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange Gabriel และ

สรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐานพระบรม

รปูทรงมา้แตถ่กูท าลายโดยพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

 

จากนัน้พาทา่นไปเยีย่มชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑ์

ลฟูร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีง

โดง่ดังทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจ่ดัแสดงไป

จนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ าใหเ้ป็น

พพิธิภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระ

เจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถกูขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง 

ในปัจจบุนัพพิธิภณัฑล์ ูฟร ์(Louvre Museum) เป็น

สถานทีเ่กบ็รักษาผลงานศลิปพทีท่รงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 

40,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง้แน่นอนวา่ผลงานศลิปะเหลา่นีถ้กูเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบตัจิากการทีฝ่ร่ังเศสน ามา

จากประเทศทีต่นชนะสงคราม  
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พาทกุทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลางกรงุ

ปารสี ซึง่คณุจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆจากทัว่โลก ในราคาทีไ่มแ่พงและบรรยากาศทีห่รหูรา

ตระการตา ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย  

 

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 

เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี 

ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมา

เป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกอยา่งทกุ

วันนีแ้ตก่อ่นเป็นแคร่า้นขายเสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่วัมมุถนน 

Lafayette แตภ่ายหลังไมน่านไดม้กีารขยบัขยาย

พืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้

ทีม่าจับจา่ยใชส้อย มบีนัทกึวา่เป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสดุ ซึง่ในปัจจบุนัมสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ใน

ประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่ 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่6) 

ทีพ่ัก:   Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ที1่7)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล 

ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

09:30น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ทบนิเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ EY032 CDG-AUH 

10.30-19.20 น.และเปลีย่นเวลาเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีเลือ่นเป็น 19.20 น. 

18:55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21:45น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี                          

  อาหาร เชา้ 
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07:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

*********************************** 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ประกาศตัง้แตว่ันที ่1  มถินุายน 2565 การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ีไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงผล GREEN PASS เอกสารทีจ่ะ

แสดงวา่บคุคลนัน้ไดรั้บวัคซนี หรอืบคุคลทีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ภายในเวลา 6 เดอืน 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี ้  

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี หรอืไดรั้บวคัซนีไมค่รบ  

สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ 

 

                                                                                                                     

 



Page 18 of 22 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ
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คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้น

โปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่

ในยโุรปไม่มเีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพภมูอิากาศ

หนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้

จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯค่า

ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรอืประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บกูี ้ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท า

ประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุน

การเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่ดูแล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


