
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกันท่ี สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK 373  (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

00.50 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

04.05 น. ออกเดินทางสู่ โดยเทีย่วบินที ่EK 71 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        
                 (-/-/-) 

 

วันทีส่อง สนามบินดูไบ • กรุงปารสี  • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้าแซน • แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ • 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร ์• ประตูชัยอารก์เดอทรยีงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ        (-/กลางวัน/-) 

 



 

 

09.25 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลา

ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงปารสี เม่ืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมาย

ปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนท่ีแม้กระท่ังชาวฝร่ังเศสท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด 

หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักคร้ัง 

 

ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด ณ จัตุรสัทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้

เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญๆ ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพท่ีท่านจะ

สามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีน้ัน ถือเป็น

สัญลักษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง หอไอเฟลน้ัน ต้ังตามช่ือของสถาปนิก

ผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่ อใช้เป็น

สัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 

1889 เม่ือมีภาพยนตร์เร่ืองใดท่ีจะกล่าวถึง

ปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของ

ความสูง 324 เมตร ท่ีเคยเป็นอาคารท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก แห่งน้ีอยู่ด้วยเสมอ 

 ด้ วย ลักษณะ ท่ีแปลกตา 

สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาด



 

 

มีการเรียกร้องให้ร้ือท้ิงหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบค าสบประหม่า จน

กลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพูดถึง 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ี

โรแมนติกท่ีสุดของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางน้ันจะผ่านสถานท่ีส าคัญๆ มากมายไม่ว่า

จะเป็น สะพาน PONT DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 

รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 

 

พรอ้มพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรบั

ฝรั่งเศส พรอ้มไวน์แดง 

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจ

กลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า 

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี

ทรงคุณค่าระดับโลกจ านวนมาก นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวในปารีสท่ีต้องไปเยือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชยัอารก์เดอทรยีงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนท่ีเช่ือมถนน12 เส้นของ
ปารีสไว้ โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน 
เน่ืองจากเร่ิมสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวันท่ี 2 
ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากน้ัน ประตูชัยแห่งน้ีก็ยังเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีก
ด้วย 

 



 

 

อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยัง

เป็นท่ีต้ังของถนนสายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหน่ึง น่ันคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-

ÉLYSÉES) ถนนท่ีได้ช่ือมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของ

การขยายพื้นท่ีสวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนน

พระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด

ในยุโรป และเป็นท่ีต้ังของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายท้ัง Louis Vuitton, Hermès, Omega, 

Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ 

ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเส้นน้ีก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น 

 



 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวรซ์ายส์ (Château de Versailles) หน่ึงในพระราชวังท่ีมี

คนพูดถึงมากท่ีสุด และยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย แต่เดิมน้ันเป็นเพียง

เมืองเล็กๆท่ีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่าน้ันแต่เม่ือพระเจ้าหลุยส์ท่ี14 คร้ัง

ทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์  ทรงโปรดพื้ นท่ีบริเวณน้ีมากเม่ือทรงข้ึน

ครองราชย์นจึงมีพระราชด ารัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ท่ีกรุงปารีสโดยมี

พระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวังท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 

ภายในพระราชวังน้ันประกอบไปด้วยห้องหับถึง 700 ห้องมีภาพวาด 6,123 ภาพและงานแกะสลัก

ถึง 15,034 ช้ินไฮไลท์ส าคัญของพระราชวังแห่งน้ีคงหนีไม่พ้นห้องกระจกซ่ึงบริเวณผนังด้านขวา

น้ันประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซ่ึงใน

สมัยก่อนน้ันกระจกเป็นสิ่งท่ีมีราคาสูงมาก

เทียบเท่าทองค าเลยทีเดียว ซ่ึงห้องกระจก

แห่งน้ียังใ ช้ เ ป็นสถานท่ีในการลงนาม

สนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกคร้ังท่ี1 

ร ะห ว่ า งฝ่ า นสั มพั น ธ มิต ร  และฝ่ า ย

จักรวรรดิเยอรมัน  

 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็น

อีกหน่ึงหน้าประวัติศาสตร์ของไทยคร้ัง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะ

วันทีส่าม         พระราชวังแวรซ์ายส์ • เมืองดิฌง        
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

ทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันท่ี 1 กันยายนปี พ.ศ. 2229 

(1686)นับเป็นการส่งคณะฑูตส าเร็จอย่างเป็นทางการคร้ังแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ผ่านชมทัศนียภาพอัน

งดงามท่ีเต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป่า ท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจ 

ตลอดการเดินทางจนท าให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการ

คมนาคมท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีมีลักษณะคล้ายปารีสอย่างมาก เดินทางถึง

เมืองดิฌง 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

วันทีส่ี ่ เมืองลูเซิรน์ • อนุสาวรย์ีสิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg  
          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลู

เ ซิ ร์ น  (Luzern)  (ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ นท า ง

ประมาณ 4 ช่ัวโมง) หน่ึงในเมืองท่ีงดงาม

ท่ีสุดของประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับ 

อนุสาวรย์ีสิงโต (Lion Monument) ซ่ึง

สร้างข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญ

ชาวสวิสผู้ ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีจนวินาที

สุดท้าย อนุสาวรีย์น้ีคือสัญลักษณ์ส าคัญ

ของลูเซิร์นท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวคนไหน

พลาดมาท่ีน่ี 

น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel 

Bridge)  อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

และได้ช่ือว่าเป็นสะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้า Reuss 

โดยสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 จากน้ัน  

ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ช ม ค ว า ม ง า ม ข อ ง

สถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขต

เมืองเก่า (Oldtown)  ด้วยตัวอาคาร

สไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ท าให้

เป็นหน่ึงในความวิเศษของเขตน้ี  



 

 

จากน้ันเดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที) 

จุดศูนย์กลางของประเทศ ท่ีรายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงาม

และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

เ มือง พาท่านเ ดินชม ถนน 

Hoheweg จุดท่ีครึกคร่ืนท่ีสุด

ในเมืองอินเทอลาเก้น ท่าน

ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ น ค้ า

คุ ณ ภ า พ ส วิ ส ไ ด้ อ ย า ก

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบ

รนด์ Omega, Swatch ช็อคโก

แลตสวิสท่ีข้ึนช่ือ หรือแม้แต่

เสื้อผ้า เคร่ืองประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว 

พิเศษเมนูสวิสชสีฟองดู 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองอันเป็นจุดเร่ิมต้นในการพิชิตยอดเขาจุงฟราว Top Of 

Europe ด้วยทัศนียภาพท่ีเป็นหุบเขาท่ีมีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ต้ังอยู่โดยรอบ ท าให้มีความสวยงาม

จนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ท่ีคุ้นเคย  

วันทีห้่า เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้าแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau 
Panorama view • เมืองเลาเทอรบ์รุนเนน • น้าตกชเตาบ์บาค • มิลาน       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพื่อ

พาท่านข้ึน กระเช้า Eiger Express ท่ีเปิดอย่าง

เป็นทางการเม่ือปี 2020 ท่ีผ่านมา โดยจะท าให้

ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วข้ึน

ถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน 

Top Of Europe 

 

เม่ือถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีมีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน้าแข็งลึกเขาไป

กว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ท่ี -3 องศา ตลอดท้ังปี 

เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของของธารน้าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ชม 

อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของ

ชาวเมือง 



 

 

 

นอกจาก น้ันหาก มี เวลาแนะน า ใ ห้ ท่ านชม 

พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซ้ือกลับ

เป็นไปเป็นของฝากจากร้านช็อคโกแลตท่ีสูงท่ีสุด

ใ น โ ล ก  แ ล ะ น า ท่ า น ข้ึ น สู่  JUNGFRAU 

PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 

เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

  



 

 

 บนยอดเขาจุงฟราว ให้ท่านเต็มอ่ิมกับบรรยากาศของ

ทิวทัศน์สุดอลังการ 

น าท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว เมืองเลาเทอรบ์รุนเนน (Lauterbrunnen)  เมืองสวยอีก

เมืองท่ีต้องแวะชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ท่ี น่ี เป็นท่ี ต้ังของ น้าตกชเตาบ์บาค 

(Staubbach) ท่ีสูงกว่า 300 เมตร มุมสุดอลังการกับร้ิวน้าตกท่ี

แทรกผ่านหน้าผาสูง โดยมีเบ้ืองล่างเป็นบ้านเรือนสลับทุ่งหญ้า 

ท่ีมองก่ีคร้ังก็ไม่เบ่ือ 

น าท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

4.30 ชม.) เมืองส าคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ต้ังอยู่บริเวณท่ี

ราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN 

ซ่ึงหมายถึงอยู่กลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรม

ท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน

ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า  มหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano) หน่ึงในโบสถ์ศริสต์

สถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายใน วิหารเช่ือกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของ

วันทีห่ก มหาวิหารมิลาน • กัลเลรอีาวิตโตรโียเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • 
มหาวิหารซันมารโ์ก • พระราชวังดอรจ์ • หอระฆังซันมารโ์ก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรอีาล
โต้ • เวนิสเมสเตร ้          (เช้า/เทีย่ง/เย็น) 

 



 

 

จริงท่ีใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนท่ีวิจิตรเป็นอย่าง

ย่ิง 

 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปป้ิงมอลล์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรปท่ี กัลเลรอีาวิตโตรโียเอ

มานูเอเลเซ คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีอัดแน่นไปด้วย แบรนด์ช้ันน าระดับโลก 

ท่ีบางแบรนด์น้ันก็ยังถือ ก าเนิด ณ เมืองแห่งน้ี อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 

Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมท่ีคุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

ฝ่ังแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 

  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต้ 

(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่าน

ชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเว

นิสหรือเวเนเซีย(VENEZIA) ดินแดน

แสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือน

ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทน

ถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี

สะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส น าท่านเดิน

ชมความงามของเกาะเวนิส  จากน้ันน าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St.Mark’s 

Square) ท่ีจักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป และยังเป็นท่ีต้ัง

ของ มหาวิหารซันมารโ์ก (San Marco Basillica) 

มหาวิหารประจ าเขตอัครบิดรเวนิส สร้างข้ึนใน

แบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ึงหาได้ยากใน

ปัจจุบัน เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดสิ้นใน

คร้ังท่ีออกโตมันเข้ายึด ซ่ึงภายในโบสถ์น้ันจะมี

ภาพโมเสกบอกเล่าเร่ืองราวในคร้ังน้ันอยู่ โดย

เซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชท่ีส าคัญในการ

เผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษท่ี 5 ส าหรับตัว

มหาวิหารจะเช่ือมกับ พระราชวังดอร์จ(Doge’s 

Palace)  พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีประทับของยุคแห่งเวนิสคร้ังท่ีเมืองน้ียัง

เป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 

1923 และยังมี หอระฆังซันมารโ์ก (St Mark’s Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการ

สร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นท่ีต้ังของ สะพาน

ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งท่ีเช่ือมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจ า น า

ท่านชมบริเวณ สะพานรอีาลโต้ (Rialto Bridge) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ท่ีสุดของเวนิส 



 

 

รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ท่ีท่านสามารถมองเห็น GRAND 

CANAL คลองท่ีใหญ่ท่ีสุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้าของชาวท้องถ่ินท่ีใช้คลอง

แทนถนน 

 แต่เร่ืองท่ีท าสะพานน้ีโด่งดังท่ีสุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม 

คาสโนวา เป็นเพียงคนเดียวท่ีสามารถออกจากเรือนจ าแห่งน้ีได้ โดยเร่ืองราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลป์คน

น้ีถูกตีพิมพ์และโด่งดังในปี 1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ ท้ังนีไ้ม่รวมค่าน่ังเรอืกอนโดล่า หากท่านสนใจน่ังเรอืกอนโดล่า 

สามารถแจ้งทางหวัหน้าทัวรเ์พื่อประสานงานใหไ้ด้ 

ท้ังนีไ้ม่แนะน าใหท่้านติดต่อกับเรอืเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเน่ืองจากอาจมมีิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 

จากน้ันน าท่านล่องเรอืกลับข้ึนสู่ฝั่ งเมสเตร ้



 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แคว้นทัสคานี ประเทศ

อิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 

น าท่าน เข้าชม จัตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo Pisa) ศาสนสถานท่ีส าคัญท่ีสุด

ของเมือง ซ่ึงจัตุรัสแห่งน้ีจะประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซ่ึงท่ีน่ีมีหอระฆังท่ีโด่ง

ดังระดับโลก น้ันคือ หอระฆังเอน แห่งเมืองปิซ่า 

 

วันทีเ่จ็ด เมืองปิซ่า • จัตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม    
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

 น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งน้ีพร้อมเก็บรูป

เ ป็น ท่ีระลึกกับ  หอเอนเมืองปี ซ่า  (LEANING 

TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ช้ัน  โดย

เอกลักษณ์และสาเหตุท่ีท าให้หอระฆังแห่งน้ีได้เป็น

สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกน้ันคือการท่ี ตัวอาคารมี

ลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ

เอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้าง

ข้ึนไปเพียง 3 ช้ัน ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง 

เ น่ืองจากเ น้ือดินในบริเวณน้ีไม่มี ช้ันหินแทรก 

ประกอบกับต้ังอยู่ใกล้แม่น้าอาร์โน ท าให้ดินมี

ความช้ืนและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ต้องยุติการ

ก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระท่ังปี 1272 สถาปนิก

นาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มา

สานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื่อ

รักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 

1284 จากภัยสงคราม ก่อนช้ันท่ี 7 ของอาคารจะ

เสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้น

เม่ือปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันท่ี

เร่ิม 

น าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีท่ี กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

4 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันท่ีรุ่งเรืองถือเป็น

รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 

การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น 



 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เดินทางสู่ นครรฐัวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรท่ีอยู่ในกรุงโรม 

ถือเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็นท่ีประทับของพระสันตะปาปา 

และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญ 

 

วันทีแ่ปด นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • 
น้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน              (เช้า/เทีย่ง/-) 

 



 

 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ ( 

ST. PETER’ BASILICA) ศาสนสถานของ

คริสต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นท่ีฝังพระ

ศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกท่ีถูก

ลงโทษประหาร ชี วิต ด้วยการต รึงไ ม้

กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เม่ือปี 

ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมท้ังทางกายและ

ทางใจของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งน้ีได้

สร้างทับวิหารหลังเดิมท่ีสร้างในสมัย

ศตวรรษท่ี 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุด

ยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินช่ีภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมช่ือ

ก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) เป็นรูปป้ันพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซูหลังจากสิ้นพระชนม์ ซ่ึง

ท าจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรสันักบุญปี

เตอร ์(St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึงประติมากรผู้ได้ฉายา

ว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอ

บีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันท่ีมีต่อ

ประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะน้ัน (ในกรณีมพีิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รบัการ

เข้าชม)  



 

 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) หรือช่ืออย่างเป็นทางการ

ว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ 

สร้างข้ึนในสมัย

ของจักพรรดิเวสปา

เ ซียนในปี  ค .ศ .  70 

ก่ อน เ ปิดอย่ า ง เ ป็น

ทางการในอีก 10 ปี

ต่อมาในสมัยพระเจ้า

ไททัส เป็นสนามกีฬา

ท่ีจะเป็นการประชัน

การต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็น

ต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซ่ียมท าให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธ์ุเลยทีเดียว 

การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ช้ันขนาดใหญ่แห่งน้ียังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ 

ของโลกอีกด้วย พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า กับ โรมันฟอรั่ม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลาง

ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณน้ีน้ันเป็นท่ีต้ังของประตูชัย 2 

แห่ง ท่ีเป็นต้นแบบของฝร่ังเศส น่ันคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างข้ึนในคร้ังท่ีพระเจ้าคอนส

แตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสท่ีสร้างข้ึนหลังจากได้รับชัยชนะ

เหนือเมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 



 

 

 

น าท่านชมความงามของ น้าพุเทรวี่ (TREVI  FOUNTAIN) 

ท่ีมักกล่าวกันว่าเป็นน้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน โลก น า

ท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ  บันไดสเปน (SPANISH  

STEPS) บันไดท่ีกว้างท่ีสุดในยุโรป เช่ือมระหว่างจัตุรัสสปัง

นา กับโบสถ์ทรีนิต้ี นอกจากน้ันยังมีสินค้าแบรนด์เนม

หลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น 

Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 

DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจ

ชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นต าหรับ ก็มีร้าน

กาแฟมากมายให้ท่านได้ล้ิมลอง  

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเปน็โรงแรมเสนอเบื้องต้น

เท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมอืงใกล้เคียงกรณติีดงานแฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อให้ท่านได้มเีวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

15.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK98 **บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

23.15 น. เดินทางถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเครื่อง 

วันทเีก้า ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินช-ีฟีอูมชีโีน • ดูไบ      
            (เช้า/-/-) 



 

 

 

02.50 น. เดินทางสู ่   โดยสายการบินเอมิเรตต์ เทีย่วบินที ่EK 384 

12.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรูิ้ลืม 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตยีง) 

พักเดีย่วเพิ่ม 

10 – 19 เมษายน 2566 26+1 105,999 105,999 104,999 12,000 

ราคารวมค่าวซี่า ทิปไกด์ท้องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานทีต่ามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 

 

 

วันทสีิบ ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ        
                 (-/-/-) 



 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

 ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 



 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไม่บังคับ ขึน้อยูกั่บความพึงพอใจของท่าน** 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 



 

 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง



 

 

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซ่ึงทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 

 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมทีพ่ักและสถานทท่ีองเทีย่ว 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่าน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

      

  

 

 

             



 

 

 

 

 



 

 

 

 


