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17.00 น. พร้อมกันที� สายการบินเอมิเรตต์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที'ยวบินที' EK 373  (บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 

 

00.50 น. เดินทางถึง  (เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง) 

03.20 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที'ยวบินที' EK 71 

08.00 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลา
ท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        
                � (-/-/-) 

วันที'สอง สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น:าแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ? • 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • แกลเลอรี' ลาฟาแยตต์         � (-/กลางวัน/-) 
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จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส เมื�องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั�งเศส หนึ�งในจุดหมาย
ปลายทางในฝ1นของใครหลายๆ คนที�แม้กระทั�งชาวฝรั�งเศสที�อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด 
หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดที�มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักครั-ง 

 

ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที�สวยที�สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี-เคยใช้
เป5นสถานที�จัดงานสําคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั-ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที�ท่านจะ
สามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี-นั-น ถือเป5น
สัญลักษณ์ของพาปารีสที�พลาดไม่ได้ด้วยประการทั-งปวง หอไอเฟลนั-น ตั-งตามชื�อของสถาปนิก
ผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื�อใช้เป5นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในป; 1889 เมื�อมี
ภาพยนตร์เรื�องใดที�จะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ที�

เคยเป5นอาคารที�สูงที�สุดในโลก แห่งนี-อยู่
ด้วยเสมอ 

 ด้วย ลั ก ษณ ะ ที� แ ป ล ก ต า 
สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาด
มีการเรียกร้องให้รื-อทิ-งหลังจากงานสิ-นสุด
ลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัว เอง
แ ล ะ ล บคํา ส บปร ะหม่า  จนก ล า ย เป5น
สถานที�แรกๆ ที�เมื�อมีคนพูดถึง 

จากนั-นนําท่าน ล่องเรือแม่น:าแซน ชม
บรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที�ได้ชื�อว่าเป5น 1 ใน เมืองที�โรแมนติกที�สุดของโลกในอีกมุมหนึ�ง
โดยในระหว่างทางนั-นจะผ่านสถานที�สําคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป5น สะพาน PONT DE L'ALMA 
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สะพานอเล็กซานเดอร์ที� 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดาม
แห่งปารีส  ถือเป5นอีก 1 กิจกรรมที�ไม่ควรพลาดเมื�อมาปารีส 

 

พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตําหรับ
ฝรั'งเศส พร้อมไวน์แดง 

จากนั-นนําท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอท
รียงฟ? (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที�เชื�อม
ถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ-นเพื�อเป5น
สดุดีทหารฝรั�งเศสที�ร่วมรบในสงครามต่างๆ 
โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื�องจากเริ�ม
สร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะ
ในสงครามยุทธการที�เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื�อวันที� 
2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั-น ประตูชัย
แห่งนี-ก็ยังเป5นที�ฝ1งศพทหารนิรนามในสมัย

สงครามโลกครั-งที� 1 อีกด้วย อาร์กเดอทรียงฟS มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 
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22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเป5นที�ตั-งของถนนสายที�โด่งดังที�สุดของโลกสายหนึ�ง นั�นคือ ถนนช็อง

เซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที�ได้ชื�อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีต
เคยเป5นส่วนหนึ� งของการ ขยาย พื- นที�ส วย หย่อม ของพร ะราชวังตุย เลอรี  โดยเมื� อครั- ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดํารัสให้นํารูปแบบ
ถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป5นถนนพระราชดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่า
พื-นที�บนถนนแห่งนี-มีมูลค่าสูงที�สุดในยุโรป และเป5นที�ตั-งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมาย 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป5นสถานที�จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที�ทรงคุณค่าระดับโลกจํานวนมาก นับเป5นอีกหนึ�งสถานที�เที�ยวในปารีสที�ต้องไป
เยือน 

 

นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศที�เต็มไปด้วยนักช้อปปU- งจากทั�วทุก
มุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี' 
ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) 

(โรงแรมที�นําเสนอเป5นโรงแรมเสนอเบื-องต้นเท่านั-น  ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 



BT-EUR278_EK MAY-OCT 2023 

 

จากนั-น นําท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) หนึ�งในพระราชวังที�มี
คนพูดถึงมากที�สุด และยังเป5น1ใน7สิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคป1จจุบันอีกด้วย แต่เดิมนั-นเป5นเพียง
เมืองเล็กๆที�พระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่านั-นแต่เมื�อพระเจ้าหลุยส์ที�14 ครั-ง
ทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรงโปรดพื- นที�บริ เวณนี-มากเมื� อทรงขึ-น
ครองราชย์นจึงมีพระราชดํารัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที�กรุงปารีสโดยมี
พระราชประสงค์ให้เป5นพระราชวังที�สวยงามที�สุดในโลก 

 

ภายในพระราชวังนั-นประกอบไปด้วยห้องหับถึง 700 ห้องมีภาพวาด 6,123 ภาพและงานแกะสลกั
ถึง 15,034 ชิ-นไฮไลท์สําคัญของพระราชวังแห่งนี-คงหนีไม่พ้นห้องกระจกซึ�งบริเวณผนังด้านขวา
นั-นประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซึ�งใน
สมัยก่อนนั-นกระจกเป5นสิ�งที�มีราคาสูงมากเทียบเท่าทองคําเลยทีเดียว ซึ�งห้องกระจกแห่งนี-ยังใช้

วันที'สาม         พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง        
                 � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เป5นสถานที�ในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั-งที�1 ระหว่างฝZานสัมพันธมิตร และ
ฝZายจักรวรรดิเยอรมัน  

 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป5น
อีกหนึ�งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยครั-ง
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะ
ทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์
ที� 14 นําโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันที� 
1 กันยายนป; พ.ศ. 2229 (1686)นับเป5น
การส่งคณะฑูตสาํเร็จอย่างเป5นทางการครั-ง
แรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ผ่านชมทัศนียภาพอัน
งดงามที�เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ปZา ที�สวยสดงดงาม ที�จะทําให้ท่านตื�นตาตื�นใจ 
ตลอดการเดินทางจนทําให้ท่านหลับตาไม่ลง เป5นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการ
คมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของฝรั�งเศส และเป5นเมืองที�มีลักษณะคล้ายปารีสอย่างมาก เดินทางถึง
เมืองดิฌง 

(โรงแรมที�นําเสนอเป5นโรงแรมเสนอเบื-องต้นเท่านั-น  ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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จากนั-นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลู
เ ซิ ร์ น  ( Luzern)  (ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง
ประมาณ 4 ชั�วโมง) หนึ�งในเมืองที�งดงาม
ที�สุดของประเทศ นําท่านถ่ายรูปกับ 
อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ�ง
สร้างขึ-นเพื�อเป5นการรําลึกถึงทหารหาญ
ชาวสวิสผู้ซื� อสัตย์ต่อหน้าที�จนวินาที
สุดท้าย อนุสาวรีย์นี-คือสัญลักษณ์สําคัญ
ของลูเซิร์นที�ไม่มีนักท่องเที�ยวคนไหน
พลาดมาที�นี� 

นําท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel 
Bridge) อันเป5นสัญลักษณ์ของ เมื อ ง 
และได้ชื�อว่าเป5นสะพานไม้ที�เก่าแก่ที�สุด
ในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น\า  Reuss 
โดยสร้างมาตั-งแต่ศตวรรษที� 14 จากนั-น  
ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ช ม ค ว า ม ง า ม ข อ ง
สถาป1ตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขต
เมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคา ร
สไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทําให้
เป5นหนึ�งในความวิเศษของเขตนี-  

วันที'สี' เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg  
          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั-นเดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที) 
จุดศูนย์กลางของประเทศ ที�รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงาม
และเป5นเอกลักษณ์เฉพาะของ
เมื อ ง  พา ท่ า นเ ดินช ม ถนน 
Hoheweg จุดที�ครึกครื�นที�สุด
ในเมืองอินเทอลาเก้น ท่าน
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ซื- อ สิ น ค้ า
คุ ณ ภ า พ ส วิ ส ไ ด้ อ ย า ก
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป5นแบ
รนด์ Omega, Swatch ช็อคโก
แลตสวิสที�ขึ-นชื�อ หรือแม้แต่
เสื-อผ้า เครื�องประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว 

พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู 

(โรงแรมที�นําเสนอเป5นโรงแรมเสนอเบื-องต้นเท่านั-น  ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

นําท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองอันเป5นจุดเริ�มต้นในการพิชิตยอดเขาจุงฟราว Top Of 
Europe ด้วยทัศนียภาพที�เป5นหุบเขาที�มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั-งอยู่โดยรอบ ทําให้มีความสวยงาม
จนเป5นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที�คุ้นเคย  

วันที'ห้า เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น:าแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau 
Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน           � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพื�อ
พาท่านขึ-น กระเช้า Eiger Express ที�เปUดอย่าง
เป5นทางการเมื�อป; 2020 ที�ผ่านมา โดยจะทําให้
ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วขึ-น
ถึง 47 นาที เพื�อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน 
Top Of Europe 

 

เมื�อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงคน์:าแข็ง (Ice Palace) ที�มีอายุเก่าแก่ 1,000 ป; ธารน\าแข็งลึกเขาไป
กว่า 30 เมตร มปีระติมากรรมน\าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยูท่ี� -3 องศา ตลอดทั-งป; 
เก็บภาพความสวยงามและยิ�งใหญ่ของของธารน\าแข็ง Aletsch ที�ยาวที�สุดในเทือกเขาแอลปS ชม 
อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ที�จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของ
ชาวเมือง 

 

นอ ก จา ก นั- นหา ก มี เวล า แ นะ นํา ใ ห้ท่ า น ช ม 
พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซื-อกลับ
เป5นไปเป5นของฝากจากร้านช็อคโกแลตที�สูงที�สุด
ใ น โ ล ก  แ ล ะ นํ า ท่ า น ขึ- น สู่  JUNGFRAU 
PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ที� 3,571 
เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป5นที�ระลึก 
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 บนยอดเขาจุงฟราว ให้ท่านเต็มอิ'มกับบรรยากาศของ
ทิวทัศน์สุดอลังการ 

นําท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen)  เมืองสวยอีก
เมืองที�ต้องแวะชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ที� นี� เป5นที�ตั- งของ น�าตกชเตาบ์บาค 

(Staubbach) ที�สูงกว่า 300 เมตร มุมสุดอลังการกับริ-วน\าตกที�
แทรกผ่านหน้าผาสูง โดยมีเบื-องล่างเป5นบ้านเรือนสลับทุ่งหญ้า 
ที�มองกี�ครั-งก็ไม่เบื�อ 

นําท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4.30 ชม.) เมืองสําคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั-งอยู่บริเวณที�
ราบลอมบาร์ดี ชื�อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คําว่า MID-LAN 
ซึ�งหมายถึงอยู่กลางที�ราบ มีชื�อเสียงในด้านแฟชั�นและศิลปะ 

(โรงแรมที�นําเสนอเป5นโรงแรมเสนอเบื-องต้นเท่านั-น  ชื�อโรงแรม
ที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

นําท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano) หนึ�งในโบสถ์ศริสต์
สถาป1ตยกรรมกอธิคที�ใหญ่ที�สุดในโลก ภายใน วิหารเชื�อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของ
จริงที�ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที�วิจิตรเป5นอย่าง
ยิ�ง 

วันที'หก มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • 
มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาล
โต้ • เวนิสเมสเตร้         � (เช้า/เที'ยง/เย็น) 
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นอกจากนั-นหากมีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปU- งมอลล์ที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรปที� 
กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ที�อัดแน่นไปด้วย 
แบรนด์ชั-นนําระดับโลก อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึง
แบรนด์เนมที�คุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

จากนัvนนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
ฝ1� งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 
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นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ 
(Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่าน
ชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเว
นิสหรือเวเนเซีย(VENEZIA) ดินแดน
แสนโรแมนติก เป5นเมืองที�ไม่เหมือน
ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทน
ถนน มีสมญานามว่าเป5น “ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 
118 เกาะ และมีสะพานเชื�อมถึงกัน
กว่า 400 แห่ง ขึ-นฝ1� งที�บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส นําท่านเดินชมความงามของ

เกาะเวนิส จากนั-นนําท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัส
เซ็นท์ มาร์ค (St.Mark’s Square) ที�จักรพรรดิน
โปเลียนยกย่องว่าเป5นห้องรับแขกที�สวยที�สุดของ
ยุโรป และยังเป5นที�ตั-งของ มหาวิหารซันมาร์โก 

(San Marco Basillica) มหาวิหารประจําเขตอัคร
บิดรเวนิส สร้างขึ-นในแบบสถาป1ตยกรรมไบแซน
ไทน์ซึ�งหาได้ยากในป1จจุบัน เนื�องจากถูกทําลายไป
เกือบหมดสิ-นในครั-งที�ออกโตมันเข้ายึด ซึ�งภายใน
โบสถ์นั-นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื�องราวในครั-ง

นั-นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป5นนักบวชที�สําคัญในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที� 5 
สําหรับตัวมหาวิหารจะเชื�อมกับ พระราชวังดอร์จ(Doge’s Palace)  พระราชวังแบบเวนิส-โกธิค
ที�ครั-งหนึ�งเคยเป5นที�ประทับของยุคแห่งเวนิสครั-งที�เมืองนี-ยังเป5น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการ
ปรับปรุงเป5นพิพิธภัณฑ์และเปUดอย่างเป5นทางการในป; 1923 และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St 

Mark’s Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในป; 1514 และ
พังทลายลงในป; 1902 ไม่ไกลกันจะเป5นที�ตั-งของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพาน
ซุ้มโค้งที�เชื�อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจํา นําท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (Rialto 
Bridge) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที�สุดของเวนิส รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับ
จุดชมวิวบนสะพาน ที�ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที�ใหญ่ที�สุด ผ่ากลางเกาะเวนิส 
ชมวิถีชีวิตกลางสายน\าของชาวท้องถิ�นที�ใช้คลองแทนถนน 
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 แต่เรื�องที�ทําสะพานนี-โด่งดังที�สุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม 
คาสโนวา เป5นเพียงคนเดียวที�สามารถออกจากเรือนจําแห่งนี-ได้ โดยเรื�องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลปSคน
นี-ถูกตีพิมพ์และโด่งดังในป; 1855 และถูกทําเป5นภาพยนตร์ในป; 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ ทัvงนีvไม่รวมค่านั'งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั'งเรือกอนโดล่า 

สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื'อประสานงานให้ได้ 

ทัvงนีvไม่แนะนําให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื'อความปลอดภัยของท่านเนื'องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

จากนัvนนําท่านล่องเรือกลับขึvนสู่ฝ|' งเมสเตร้ 

(โรงแรมที�นําเสนอเป5นโรงแรมเสนอเบื-องต้นเท่านั-น  ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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จากนั-น เดินทางสู่ เมืองป}ซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แคว้นทัสคานี ประเทศ
อิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร จตุรัสดูโอโมแห่งปUซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ-น
ทะเบียนเป5นมรดกโลก เมื�อป; ค.ศ. 1987 

นําท่าน เข้าชม จัตุรัสเป~ยซซา เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo Pisa) ศาสนสถานที�สําคัญที�สุด
ของเมือง ซึ�งจัตุรัสแห่งนี-จะประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ�งที�นี�มีหอระฆังที�โด่ง
ดังระดับโลก นั-นคือ หอระฆังเอน แห่งเมืองปUซ่า 

 

วันที'เจ็ด เมืองป}ซ่า • จัตุรัสเป~ยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองป~ซ่า • กรุงโรม    
                 � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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 นําท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี-พร้อมเก็บรูป
เป5 นที� ร ะ ลึ ก กั บ  หอเ อน เ มื อง ป~ ซ่ า  (LEANING 
TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั-น  โดย
เอกลักษณ์และสาเหตุที�ทําให้หอระฆังแห่งนี-ได้เป5น
สิ�งมหัศจรรย์ของโลก นั- นคือการที�ตั วอา คา ร มี
ลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ
เอนแห่งปUซ่าแรกเริ�มสร้างในป; 1174 แต่เมื�อสร้าง
ขึ-นไปเพียง 3 ชั-น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง 
เนื� องจากเนื- อดินใ นบริ เวณนี- ไม่มีชั- นหินแ ท ร ก 
ประกอบกับตั-งอยู่ ใกล้แม่น\าอาร์โน ทําให้ดินมี
ความชื-นและเหลวกว่าปกติ จนทําให้ต้องยุติการ
ก่อสร้างไปกว่า 94 ป; จนกระทั�งป; 1272 สถาปนิก
นาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มา
สานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื�อ
รักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในป; 
1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั-นที� 7 ของอาคารจะ
เสร็จในป; 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ-น
เมื�อป; 1372 นับเป5นเวลาร่วม 199 ป; นับจากวันที�
เริ�ม 

นําท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที� กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป5นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที�รุ่งเรืองถือเป5น
รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป5น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 
การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป5นต้น 

(โรงแรมที�นําเสนอเป5นโรงแรมเสนอเบื-องต้นเท่านั-น  ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรที�อยู่ในกรุงโรม 
ถือเป5นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป5นที�ประทับของพระสันตะปาปา 
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที�สําคัญ 

 

นําท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญป~เตอร์ ( ST. PETER’ BASILICA) ศาสนสถานของคริสต์ที�ใหญ่
ที�สุดในโลก และเป5นที�ฝ1งพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที�ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วย
การตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื�อป; ค.ศ. 68 ถือเป5นศูนย์รวมทั-งทางกายและทาง
ใจของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งนี-ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที�สร้างในสมัยศตวรรษที� 4 ออกแบบ
โดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี�ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมี

วันที'แปด นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญป~เตอร์ • จัตุรัสนักบุญป~เตอร์ • โคลอสเซี'ยม • โรมันฟอรั'ม • 
น:าพุเทรวี' • บันไดสเปน             � (เช้า/เที'ยง/-) 
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ประติมากรรมชื�อก้องโลกอย่าง ป;เอต้า 
(Pietà) เป5นรูปป1- นพระแม่นารีย์ทรงโอบ
อุ้มพระเยซูหลังจากสิ-นพระชนม์ ซึ�งทํา
จากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาใน
การแกะสลัก 7 ป;  บริ เวณด้านหน้าคือ 
จั ตุ รั ส นั ก บุ ญ ป~ เ ต อ ร์  ( St. Peter's 
Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ 
เบอร์นินี อีกหนึ�งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า 
สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัส
สามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรง

กลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ�งเป5นการแสดงถึงแสงยานุภาพของ
โรมันที�มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั-น (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะ
ไม่ได้รับการเข้าชม) จากนั-นนําท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี'ยม (COLOSSEUM) หรือ
ชื�ออย่างเป5นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟUเธียเตอร์ 

สร้างขึ-นในสมัยของจัก
พรรดิเวสปาเซียนในป; ค.ศ. 70 ก่อนเปUดอย่างเป5นทางการในอีก 10 ป;ต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส 
เป5นสนามกีฬาที�จะเป5นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับ
สัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป5นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี�ยมทําให้สัตว์บาง
ชนิดแทบจะศูนย์พันธ์ุเลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั-นขนาดใหญ่แห่งนี-ยังถือ
ว่าเป5นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินถ่ายรูปด้านหน้า 
กั บ  โ ร มั น ฟ อ รั' ม 
( ROMAN’S FORUM)
อ ดีต ศูนย์ ก ล า ง ท า ง
สังคม เศรษฐกิจ และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
อาณาจักรโรมัน โดย
บริเวณนี- นั-นเป5นที�ตั-ง
ของประตูชัย 2 แห่ง ที�
เ ป5 น ต้ น แ บ บ ข อ ง
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ฝรั�งเศส นั�นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างขึ-นในครั-งที�พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือ
พระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที�สร้างขึ-นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มใน
ป;ค.ศ. 81 

 

นําท่านชมความงามของ น:าพุเทรวี' (TREVI  FOUNTAIN) 
ที�มักกล่าวกันว่าเป5นน\าพุที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งใน โลก นํา
ท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH  
STEPS) บันไดที�กว้างที�สุดในยุโรป เชื�อมระหว่างจัตุรัสสป1ง
นา กับโบสถ์ทรีนิตี- นอกจากนั-นยังมีสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที� ไม่ว่าจะเป5น 
Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 

DIOR, Balenciaga เป5นต้น แต่หากสนใจ
ชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรับ ก็มีร้าน
กาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ-มลอง  

 

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื� อให้ท่านได้มี เวลาทําการคืนภาษี (Tax 
Refund) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ โดยสายการบิน เที'ยวบินที' EK96 **บริการอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

05.30 น. เดินทางถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี�ยนเครื�อง 

 

09.30 น. เดินทางสู่   โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที'ยวบินที' EK 372 

วันทีเก้า ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟ~อูมีชีโน • ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
                � (-/-/-) 



BT-EUR278_EK MAY-OCT 2023 

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี'ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทัvงนีv
ขึvนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที'ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที'ในยุโรปอาจป}ดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการป}ดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เนื'องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟ}ร์มก่อนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านีv โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป�นสําคัญ 
และขอขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี'ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที'ที'แน่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบริการและเงื'อนไขรายการท่องเที'ยว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต�ากว่า 12 
ป~พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต�ากว่า 12 
ป~พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (ไม่มีเตียง) 

พักเดี'ยวเพิ'ม 

12 – 20 มีนาคม 2566 32+1  85,999   85,999   84,999  +12,000 

08 – 16 พฤษภาคม 2566 26+1  87,999   87,999   86,999  +12,000 

13 – 21 สิงหาคม 2566 26+1  95,999   95,999   94,999  +12,000 

17 – 25 กันยายน 2566 26+1  85,999   85,999   84,999  +12,000 

13 – 21 ตุลาคม 2566 26+1  90,999  90,999   89,999  +12,000 

20 – 28 ตุลาคม 2566 26+1  90,999  90,999   89,999  +12,000 

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิ'น ค่าเข้าแต่ละสถานที'ตามโปรแกรมเรยีบร้อยแล้ว 

**ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึvนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

รายละเอียดเพิ'มเติม ราคา 

ชั-นธุรกิจ Business Class เพิ�มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 
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*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 
อัตราค่าบริการรวม 

� ตั�วเครื�องบินชั-นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

� ที�พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที�โรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพิ�มเงินเป5นห้องพักห้องเดี�ยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื-อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าระวางน\าหนักกระเป�าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป�าถือขึ-นเครื�อง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั-งนี-หากสายการบินมีการแจ้งเปลี�ยนแปลงในเรื�องของน\าหนักกระเป�า การสะสมไมล์ 
หรืออื�นใดที�เป5นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWในการยึดตามการเปลี�ยนแปลงตาม
ประกาศนั-นๆ) 

� ค่ารถโค้ชนําเที�ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั�วโมงต่อวัน) 

� ค่าน\าดื�มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

� ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป5นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
และป1ญหาสุขภาพอื�นๆของผู้เดินทาง 

� ภาษีน\ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ-นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
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× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั-งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

**ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึvนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงื'อนไขการสํารองที'นั'งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 40,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั-นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั-งหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั-งสิ-น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWเก็บเงินค่าทัวร์ทั-งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ทั-งสิ-น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิWยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั-งสิ-น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิWยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั-งสิ-น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิWเก็บเงินค่าทัวร์ทั-งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั-งสิ-น 



BT-EUR278_EK MAY-OCT 2023 

กรณีเจ็บปZวย : 

• กรณีเจ็บปZวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั-งนี-ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป5นจริง 

• ในกรณีเจ็บปZวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ-น
ดังต่อไปนี- 

• ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั-งสิ-นแม้ ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน หรือตั�วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวีซ่า ซึ�งตั�วเป5นเอกสารที�สําคัญในการยื�นวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั�วเครื� องบินถ้าออกตั�วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที�ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั�วตามจริงเท่านั-น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที�เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี-แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการยึดค่าใช้จ่ายทั-งหมด 
100%  

• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี- เพราะเป5นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั-น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสํารองยานพาหนะ 

เงื'อนไขอื'น ๆ  

• บริษัทจะทําการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผู้สํารองที�นั�งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เนื�องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที�เป5นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครื�องบิน, ห้องพัก
ที�ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถยื�น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
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• หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิWในการยื�นวีซ่าเดี�ยว 
ซึ�งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป5นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป5นผู้กําหนด ท่านที�มีความประสงค์จะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามที�สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป5นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั-น มิได้เป5นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWในการเก็บค่าใช้จ่ายทั-งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึ-นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ-นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิW
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั-งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั-งหมดที�
เกิดขึ-นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั-ง
ก่อนทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน\าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั-งสิ-น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั-งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั-งหมด 

โรงแรมที'พักและสถานทีท่องเที'ยว 

� สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั-น กรณีเดินทางเป5นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปUดห้องพักเป5นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื�องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 
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� การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี�ยวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั-น 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป5น Traditional ห้องที�เป5นห้องเดี�ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน\า 
ซึ�งขึ-นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั-นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

� กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป5นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ-นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในภูมิภาคที�มีอุณหภูมิต�า จะมีบริการ
เครื�องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั-น 

� บางสถานที�ในยุโรปอาจปUดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปUดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหล่านี- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ
เวลาที�แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ'มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิWในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึง ถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป5นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั-น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั-งจากไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื�อนไขนี-ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว (ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
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� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื- อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป5นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติ เหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั-งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิWที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั-งสิ-น 

� ตั�วเครื�องบินเป5นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี-แล้วทั-งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั-งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าป1จจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้า
เปลี�ยนไป ดังนั-น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป5นสิ�งที�อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น 

� กรณี “หญิงตั-งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนี-อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั-งสิ-น 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน\าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น 

**กรุณากรอกข้อมูลสาํคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื'อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื'อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื'อนไขต่างๆของบริษัทฯที'ได้ระบุในรายการทัวร์ทัvงหมด 
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