
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ฟลอเรนซ์+รวมเรือกอนโดร่า+ขึ�นหอไอเฟล+รถไฟด่วนTGV+เที�ยวลูกาโน่ สุดยอดเมืองตากอากาศริม

ทะเลสาบที�สวยติดอนัดบัในยโุรป- พิพิธภณัฑลู์ฟร์(โมนาลิซ่า) 

พิชิตจุงเฟรา TOP OF EUROPE+ล่องเรือแม่นํ�าแซนน+์พระราชวงัแวยซ์ายย+์ชอ้ปปิ� งหา้งลาฟาแยต 



DELUXE TOUR 10 วนั หรูหราไม่ซํ�าใคร 

กาํหนดเดินทาง ?@-AB พฤษภาคม AFG? 
วนัแรกของการเดินทาง(?)       สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เครื�องใหม่ล่าสุด  
A?.MM น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั�น O ประตู P  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย EURO TRAVELLER เจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบริการ 

MM.AM น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที�ยวบินที� TG944 (บินตรง) 
***นาํคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมช่วงเชา้...ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเครื�อง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัที�สองของการเดินทาง(A)       โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี�ยม-ตามรอย DAVINCI CODE-จตุรัสนาโวน่า 
                                วิหารแพนธีออน-นํ� าพุเทรวี�-บนัไดสเปน-วาติกนั-มหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์-ฟลอเรนซ์ 
06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
(ถึงโรมเชา้มีเวลาเที�ยวเต็มวนั) นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซึ� งเป็นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของแควน้

ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั�งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ โรมมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า A,BMM ปี ตั�งอยู่บนเนินเขาทั�งmริมฝั�ง
แม่นํ�าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
ในอดีต เช่น ราชอาณาจกัรโรมนั สาธารณรัฐโรมัน และจกัรวรรดิ
โรมนั โรมเคยเป็นเมืองที�มีบทบาทมากที�สุดของอารยธรรมตะวนัตก 
และในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรที�ใหญ่ที�สุดในโลก ปัจจุบนัไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั�งแต่ ค.ศ. ?BmM  
รถโค้ชจอดให้คณะได้ลงเดินเที�ยวชม พร้อมถ่ายภาพคู่กับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ในmสิ� งมหัศจรรย์ของโลก 
สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นที�สุดของกรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬา
กลางแจง้ขนาดใหญ่ตั�งอยูใ่จกลางกรุงโรม เริ�มสร้างขึ�นในสมยัจกัรพรรดิ
เวสเปเซียนแห่งจกัรวรรดิโรมนั อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและ
หินทรายวดัโดยรอบไดป้ระมาณ FAm เมตร สูง Fm เมตร สามารถจุผูช้มได้
ประมาณ FF,MMM คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาด โดยสร้างให้สนาม
กีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื�อให้ผูช้มรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบนั และใชเ้วลา
ก่อสร้างประมาณ ?M ปี โคลอสเซี�ยมไดถู้กใชใ้นการจดังานมหรสพต่างๆที�สาํคญัของเมือง และรวมถึงการแข่งขนักลาดิ
เอเตอร์ดว้ย ใตอ้ฒัจรรยโ์คลอสเซียมและใตดิ้นโคลอสเซียม มีห้องสําหรับขงันกัโทษที�รอการประหารชีวิต และสิงโต
หลายร้อยหอ้ง หากนกัโทษผูใ้ดเอาชนะและฆ่าสิงโตไดด้ว้ยมือเปล่าไดก้็รอดชีวิตไป หรือ ไวใ้ชเ้ป็นที�ประลองฝีมือใน
เชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กนัเอง ยิ�งถา้ต่อสู้กนัจนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็จะไดรั้บเกียรติอย่างสูง 

ปัจจุบนัสนามกีฬาโคลอสเซียมไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งการต่อตา้นโทษประหารชีวิต 
โดยโคลอสเซียมจะส่องสว่างดว้ยสีเหลืองทุกครั� งที�มีการกลบัคาํตดัสินหรือยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตไม่ว่าจะที�ใดในโลก ให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัยคอนสแตนติน”

สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและที�มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโคช้



นาํคณะวิ�งผา่นสถานที�สําคญัต่างๆรอบกรุงโรม อาทิ เซอร์คสั แม็กซิมสั เป็นสนามกีฬาที�ใชส้ําหรับแข่งรถมา้ ผา่นชม
ซากอารยธรรมอนัยิ�งใหญ่ของจกัวรรดิโรมนับริเวณโรมนัฟอรั�ม ชมจตุรัสเวเนเซีย ที�ยิ�งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซึ� งมี
อนุสาวรียข์องพระเจา้วกิเตอร์เอมมานูเอลที�Aบิดาแห่งชาวอิตาลี   
 

พิเศษ!ทวัร์เราพาเดินเที�ยวจตุรัสนาโวน่า และวิหารแพรธีออน(มากรุงโรมตอ้งหา้มพลาด)  
** เดินยอ้นรอยสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตชื์�อดงั THE DAVINCI CODE ** 

รายล้อมรอบไปด้วยโบสถ์ นํ� าพุ  และอาคารโดยรอบที�ล้วน
ส่งเสริมความงดงามให้แก่กนั ในยุคโรมนัโบราณ ที�นี�เคยใช้เป็น
สนามกีฬาที�ไวใ้ช้แข่งมา้ นาํคณะชมความสวยงามของ นํ� าพุจตุ
มหานที นํ� าพุแห่ง 4 สายธารของ โจวานนี ลอเรนโซ แบร์นินี 
ผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสมยับาโรค 

ซึ� งเกิดจากการนําเอาองค์ประกอบที�เป็นนํ� า สถาปัตยกรรม และประติมากรรม มา
ผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมบูรณ์แบบ จนบงัเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์
ศิลปะซึ� งเป็นอิสระไม่ผกูพนักบัสิ�งใด และกลายเป็นศูนยก์ลางอนัมีชีวิตชีวาบนจตุัรัส
ที�ตั�งอยูใ่นใจกลางกรุงโรมจนถึงปัจจุบนั ให้คณะไดถ่้ายภาพคู่กบั นํ� าพุจตุมหานที อนั

โด่งดงัของกรุงโรม และเสาโอเบลิสกอี์ยปิต ์สัญลกัษณ์กลางจตุัรัส  
จากนั�นนาํคณะเขา้ชมภายใน”วิหารแพนธีออน”ที�เก่าแก่ที�สุดของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรม

อนัยิ�งใหญ่จากยุคโรมนั มีอายุเก่าแก่ประมาณ A,MMM กวา่ปี วิหารแห่งนี� ไดถู้กสร้างขึ�นเมื�อ 27 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกั
พรรดิ| มาคุสอากริปปาMarcus Agrippa นับเป็นวิหารจากยุค
โรมนัที�เก่าแก่ที�สุดที�ยงัหลงเหลือมาถึงปัจจุบนั นอกจากสภาพที�
ยงัคงไม่ผพุงัไปตามกาลเวลาแลว้ สิ�งที�น่าทึ�งของมหาวิหารแห่งนี�  
คือ ไดรั้บการออกแบบอาคารให้มีความกวา้ง 142 ฟุต และสูง 
142 ฟุต เช่นกนัประตูทางเขา้สร้างดว้ยโลหะสีทองบรอนซ์ที�มี
นํ� าหนกัถึง 20 ตนั จุดเด่นที�น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบโดม ดา้นบนของอาคารทาํไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์ศิลปินเอกไมเคิลแองเจลโล่ ไดท้าํการศึกษาสถาปัตยกรรมของโดมแห่งวหิารแพนธีออนก่อนที�เขาจะออกแบบ
หลังคาโดมของมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน ที� นี� ย ังมีความสําคัญคือเป็นที� ฝังศพบุคคลสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์ของอิตาลี อาทิเช่น กษตัริยว์ิตโตริโอเอมมานูเอลที� A ผูร้วมชาติอิตาลี  และราฟาเอล ศิลปินระดบัเทวดา
ร่วมยุคกบัดาวินชี และมิเคลนัเจโล แวะถ่ายภาพคู่กบั”นํ� าพุเทรวี�”นํ� าพุแบบบาโรกที�ใหญ่ที�สุดในกรุงโรม การก่อสร้าง
เริ� มขึ� นในปี ค.ศ. ?mPA และเสร็จในปีค.ศ.?mGA ออกแบบก่อสร้างโดยนิโค
ลาซาลวี� องคส์มเด็จสันตะปาปาครีเมนตที์� 12 ใชเ้วลาทั�งสิ�น 30 ปี ทางระบายนํ� า 
เวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั�นก่อสร้างมากวา่ 2000ปี รูปปั� นแกะสลกัที�เลิศหรู
อลงัการที�อวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั�นไดแ้นวคิดจากความยิ�งใหญ่ของ เทพ
เจา้เนปจูน(เทพแห่งทอ้งทะเล)วา่กนัวา่ หากใครที�ไดโ้ยนเหรียญลงไปในนํ� า เขา
หรือเธอผูน้ั�นจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั� ง ถ่ายภาพคู่กบั บนัไดสเปน 
สถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง และเป็นสัญลกัษณ์สําคญัของกรุงโรม สิ�งก่อสร้าง



ในบริเวณนี� เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัคู่บา้นคู่เมืองมาตั�งแต่ครั� งอดีต…อิสระกบัการถ่ายภาพ เดินเที�ยวชมตาม
อธัยาศยั  

เที�ยง  � บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํคณะเดินทางเขา้สู่”นครรัฐวาติกนั” นครรัฐที�เล็กที�สุดในโลก ซึ� งเป็นที�ประทบัของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด

แห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก นครรัฐวาติกนัมีพลเมืองประมาณ @MM คน อนั
ประกอบดว้ยองค์สันตะปาปา คาร์ดินลั ผูป้กครองนครรัฐ วาติกนั เจา้หน้าที�

ประจาํวาติกนั และทหารสวิสมีหอกโบราณเป็นอาวุธประดบั
เกียรติ ซึ� งเป็นองครักษ์ของสันตะปาปาประมาณ ?MM คน นาํ
คณะเขา้ชม ”มหาวิหารเซนตปี์เตอร์” สิ�งก่อสร้างที�ใหญ่และ
สาํคญัที�สุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานที�ศกัดิ| สิทธ์ของพระศา
สนจกัรโรมนัคาทอลิกที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก ไดรั้บการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล โดมของ

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นไดแ้ต่ไกลในตวักรุงโรม ที�ตั�งของมหาวิหารเชื�อกนัว่าเป็นที�ฝังร่างของ
นกับุญปีเตอร์  ซึ� งเป็น?ในอคัรสาวก?A องคข์องพระเยซู ต่อมาก็ไดส้ถาปนา
ขึ�นเป็นพระสันตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในมหาวิหารประดบัประดาไป
ดว้ยงานศิลปะชิ�นเอกมากมาย อาทิเช่น ปิเอตา้ The Pieta รูปแกะสลกัหิน
อ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ในภาษาไทยเรียกรูปนี�
วา่แม่พระมหาการุณยเ์พราะเป็นความรักของแม่ที�ยอมเสียสละลูกชายสุดที�
รักบนไม้กาง เขนเพื�อไถ่บาปมนุษยชาติ  รูปปั� นนี� ไมเ คิลแองเจลโล 
Michelangelo ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานชิ�นนี� เมื�อเขาอายุ ๒๕ ปี และยงัเป็นงานชิ�นเดียวที�ไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัชื�อ
ตวัเอง จากนั�นนาํคณะออกเดินทางสู่ แควน้ทอสคาน่า ระหวา่งเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยะธรรมของชาว
อีทรัสกันที�อยู่มาตั�งแต่สมยัก่อนคริสตกาลจนกระทั�งโรมนัเข้ามาครอบครอง ท่านจะได้เห็นบ้านเรือนแบบอิตาลี 
ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั�งอยูบ่นเนินเขา ผา่นทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั�นดีของแควน้นี�    

ค ํ�า  �บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภตัตาคาร หรือหอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั(อาหารพื�นเมือง สปาเกต็ตี�+สเต็กพื�นเมือง) 

พกัที� : HILTON FLORENCE METROPOLE/ NH FIRENZE HOTEL  ระดบัใกลเ้คียง���� 

 

วนัที�สามของการเดินทาง(P)     ปิซ่า –หอเอนปิซ่า-  – วิหารซานตามาเรีย-โบสถซ์านตาโคเช่ – จตุรัสไม
เคิลแองเจโล – สะพานเวคคิโอ – แม่นํ�าอาร์โน -ฟลอเรนซ์ 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า แควน้ทสักานี พร้อมเช้าชม หอ
เอนเมืองปิซ่า”1ในmสิ�งมหศัจรรยข์องโลก (ทวัร์เราจดัให้คณะนั�งรถ
SHUTTER BUS เพื�อเขา้ชมภายในดูโอโมแห่งปิซา ทั�งไป-กลบัไม่ตอ้ง
เดินให้เหนื�อย) บริเวณจตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา หรือ กมัโป เดย ์มีรา
โกลี คือบริเวณที�ลอ้มรอบด้วยกาํแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบ
ไปดว้ยสิ�งก่อสร้างหลกั O อย่าง ไดแ้ก่ มหาวิหารปิซา(Duomo)หอ
เอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน (Camposanto)จตุัรัสดู



โอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.?@Bm จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโก UNESCO ขึ�นทะเบียนเป็น มรดก
โลก  หอเอนแห่งนี� เป็นหอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอกBชั�นสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว
สูงFF.BG เมตร เริ�มสร้างเมื�อวนัที� @ สิงหาคม ค.ศ.??mP สร้างเสร็จเมื�อปี ค.ศ. ?PFM ใชเ้วลาสร้างประมาณ ?mF ปี และที�หอ
เอนแห่งนี�  กาลิเลโอ กาลิเลอิ เคยใชห้อนี�ทดลองเกี�ยวกบัแรงโนม้ถ่วง 
 

เที2ยง  � บริการอาหารมื�อพเิศษ!แบบอจิาเลี2ยนต้นตําหรับ พชิซ่าต้นตําหรับ+สปาเก็ตตี�อิตาเลียน+สเต็ก+ไวน์พื�นเมือง+ทิรามิสุ

หรือของหวานประจําวนั 
นาํคณะเที�ยวชม“เมืองฟลอเรนซ์”เมืองที�ไดรั้บฉายาวา่“เมืองที�มีความงามเป็นอมตะ”อิตาลีทั�งที...ห้ามพลาด!!!...การเที�ยว
เมืองฟลอเรนซ์(เมืองตน้กาํเนิดศิลปะเรเนซองค)์เป็นเมืองตน้กาํเนิดของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ� งเป็นเมืองที�มีความ
เจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที� ?P-?G ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ�งใหญ่ซึ� งครั� งหนึ�งเคย
มั�งคั�งและรํ�ารวยกวา่กรุงโรม เป็นถิ�นกาํเนิดของ 
ศิลปินระดบัโลกAท่าน คือ  ลีโอนาโด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจลโล นาํคณะเดินเที�ยวชม 
เขตเมืองเก่า ซึ� งไดถู้กจดัใหเ้ป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิ�งผา่น...ภายใน
เมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเตม็ไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ตน้ฉบบัที�หา
ชมไดย้ากยิ�งจากเมืองไหนในโลก”จตุัรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา”  ชมสถาปัตยกรรมอนัโดด
เด่นของเมืองที�  ”มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที�มียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม  โบสถ์ซนัตาโค
เช่ โบสถข์นาดใหญ่ซึ�งใชเ้ป็นสถานที�ฝังศพของศิลปินชื�อกอ้งโลก ไมเคิลแองเจลโล และ  
กาลิเลโอ และศิลปินชื�อดงัของเมือง นาํท่านขา้มแม่นํ� าอาร์โนเดินทางเขา้สู่ จตุรัสไมเคิล
แองเจลโล บนเนินสูง ชมรูปหล่อสัมฤทธิ| จาํลอง“เดวิด”David ที�โด่งดงัในตาํนาน และบริเวณจตุัรัสแห่งนี�ท่านสามารถ
จะบนัทึกภาพวิวทิวทศัน์ที�งามที�สุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชมประติมากรรมที�สวยงามของ สะพานเวคคิโอ สะพาน
เก่าแก่แห่งแรกขา้มแม่นํ�าอาร์โน  

 
 
 
 

 
 

บ่าย     
ค ํ�า �บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที�พกัเมืองปาโดวา่ หรือเวนิส เมสเตร้ 

พกัที� : NH GRAND LAGUNA / CROWN PLAZA HOTEL/ใกลเ้คียง���� 

วนัที�สี�ของการเดินทาง(O)      เวนิส เมสเตร้-ตรอนเชตโต-้นั�งเรือสู่เกาะเวนิส-พระราชวงัดอดจ ์
                                              สะพานถอนหายใจ-จตุัรัสซานมาร์โค-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-ชอ้ปปิ� ง  
     แบรนดเ์นม              
เชา้ �บริการอาหารมื�อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 



 
 
 

***ตั�งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม ยุโรปจะมืดเร็วมาก ?G.PMน.มืดแลว้...ทวัร์เราจดัให้ท่านไดเ้ที�ยวเกาะเวนิสในช่วงเชา้...
เพื�อความคุม้ค่ากบัการเที�ยว เดินชมแบบมืดๆไม่คุม้แน่นอน  

นาํคณะออกเดินทางขึ�นสู่ท่าเรือตรอนเชตโต ้พร้อมนั�งเรือเหมาลาํเขา้สู่“เกาะเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแควน้เวเนโต เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอา
เดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ� า (City of 
Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสง
สวา่ง (The City of Light) นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต ้
พร้อมลงเรือเขา้สู่เมืองเวนิสอนัแสนโรแมนติกซึ� งเป็นจุดหมาย
ปลายทางของคู่รักจากทั�วโลก เมืองเวนิสถูกสร้างขึ�นจากการเชื�อม
เกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย มีเกาะ
เล็กใหญ่กวา่??B เกาะ และมีสะพานเชื�อมมากกวา่ OMM แห่ง...เรือนาํท่านสู่ ”เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส 
นาํคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค ระหวา่งการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที� A บิดา
ของชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ สะพานถอนหายใจ สะพานแห่งสัญลักษณ์ของเกาะที� เชื�อมต่อกับ
พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นที�ประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยุคที�ยงัเป็นรัฐอิสระ อีก
ทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั�น ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนตม์าร์ค ซึ� งเป็นโบสถ์แบบไบ

เซ็นไทน์ที�ใหญ่ที�สุดในยโุรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนังดงาม ***แถมพเิศษ ! ”นั2งเรือกอนโด

ร่า” Gondora ให้คณะได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมน

ติกที2มชืี2อเสียงระดับโลก***มาเที2ยวเวนิสทั�งที ต้องไม่พลาด!!! 

การนั2งเรือกอนโดร่า..คุ้มค่า ประทับใจแน่นอน ( เรือกอนโดร่า

อาจมีความจาํเป็นที�จะต้องงดการล่องเรือช่วง พ.ย.-มี.ค.อันเนื�องมาจาก
สภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื'ออาํนวย หรือเป็นช่วงเทศกาลสาํคัญต่างๆบน
เกาะเวนิส...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ0 ในการแถมล่องเรือกอนโดร่า) 
ท่านที�ไม่ตอ้งการล่องเรือ สามารถอิสระเลือกชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนม
ชื�อดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ
สินคา้พื�นเมืองอนัเลื�องชื�อเครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั�งแต่บรรพชน..  

เที�ยง � บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํคณะออกเดินทางต่อสู่ นาํคณะเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั�งอยู่
บริเวณที�ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั�นใน
ลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรมนาํคณะถ่ายภาพคู่กบั “มหาวิหารแห่งมิลาน” หรือมิลาน
ดูโอโม สัญลกัษณ์ที�โดดเด่นที�สุดของเมืองอนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ�นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ
แบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า FMM ปี ปัจจุบนัเป็นโบสถ์แคธอลิกที�ใหญ่เป็นอนัดบั P ของโลก และเป็น
มหาวหิารใหญ่อนัดบัสี�ของโลก สูง ?Fm เมตร กวา้ง @A เมตร เริ�มสร้างในปี ค.ศ.?PBG ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 



FMM ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทที�มีปลายยอดแหลมกวา่ ?PF ยอด รูปปั� นนกับุญ คน และสัตวอี์กกวา่ 
P,MMM รูป ลานดา้นหนา้เป็นที�ตั�งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที� A ทรงมา้ รายลอ้มดว้ย
อาคารเก่าแก่ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ� งบริเวณ แกลเลอลี� วิคเตอร์เอ็มมานูเอล เป็นศูนยก์ารคา้ที�เก่าแก่และ
หรูหราที�สุดแห่งหนึ�งของโลก  

คํ�า � อาหารมื�อคํ�า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

พกัที� : MELIA HOTEL / RADISSON BLUE HOTEL /ระดบัใกลเ้คียง  

วนัที�หา้ของการเดินทาง(F)    มิลาน-ลูกาโน่(เมืองริมทะเลสาบแสนสวย)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเกน้ 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที2พกั  

ออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน Lugana (นอ้ยทวัร์นกัจะไดเ้ที�ยวเมืองนี�  แต่ทวัร์เราจดัให.้..มาเทียวสวสิตอ้งหา้มพลาด) เมือง
สวยมากๆริมทะเลสาบ ?ในF เมืองที�สวยที�สุดในประเทศสวสิเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตวัเมืองนั�นถูกลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาจาํนวนมาก...หากมีเวลาใหค้ณะไดเ้ดินเที�ยวชมเมือง พร้อมชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกตามรสนิยม 
 ปัจจุบนัเมืองลูกาโน่ไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที�ยวที�สาํคญัในช่วงฤดูร้อนอนัแสนอบอุ่นจนส่งผลให้
เมืองเล็กๆแห่งนี�กลายเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด์...อิสระกบัการ
ชมความงดงามของ ยา่นเมืองเก่า ซึ� งตั�งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองที�มีลกัษณะเป็นจตุัรัสสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียน และยงัเป็น
ที�ตั�งของยา่นการคา้ รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ถือเป็นอีกหนึ�งจุดท่องเที�ยวที�จะทาํใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินไปกบั
วฒันธรรมและประเพณีดั�งเดิมของตวัเมืองที�ไดรั้บการอนุรักษไ์วเป็นอยา่งดี ชม มหาวหิารประจาํเมืองลูกาโน 

เที�ยง � อาหารมื�อเที�ยงอิสระตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง(ไม่รวมอาหาร) 
บ่าย นําคณะออกเดินทางต่อสู่  เ มืองลู เ ซิ ร์น Lucerne เ มืองที� ได้ชื� อว่า

นกัท่องเที�ยวบนัทึกภาพไวม้ากที�สุด พร้อมชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ� ง
เป็นทะเลสาบสวยงามตั�งอยูท่่ามกลางหุบเขามองไปทางไหนก็จะเห็น
ภูเขาโอบล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์นเป็นอาคาร
บา้นเรือนแบบสมยัใหม่มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทางริม
ทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั�งอากาศริมทะเลสาบเยน็สบายอิสระกบัการเดิน
ชื�นชมบรรยากาศของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไมค้าเปล อนั
เก่าแก่ ที�มีอายกุวา่ 600 ปี สร้างทอดตวัขา้มแม่นํ� ารอยส์ ตั�งแต่ศตวรรษ
ที�14 โดยสะพานแห่งนี� ถือวา่เป็นสะพานไมที้�เก่าแก่ที�สุดของยุโรป นาํ
คณะเขา้ชม อนุสาวรียสิ์งโตที�สร้างขึ�นเพื�อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ
ในดา้นความกลา้หาญซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดีที�เสียชีวิตในการอารักขา

พระเจา้หลุยส์ที�16แห่งประเทศฝรั�งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราว
ปฏิวติัใหญ่ เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 
พร้อมนาํคณะเดินทางเขา้สู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง 
ตั�งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunersee และBrienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่  ตรงนี�แหละคือสวิสฯแบบสุดสุดหากมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินชมเมืองอินเทอลาเกน้ ที�
โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และสายนํ� าอนัใสบริสุทธิ|  อากาศสดชื�นแบบสุดๆ หรือช้อปปิ� ง



สินคา้พื�นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพบัสวิส,รองเทา้,นาฬิกายี�ห้อต่างๆตามรสนิยม อาทิ   ROLEX  
,PATEK PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc. 

ค ํ�า �อาหารมื�อคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการเดินเทียวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ�า) 

 พกัสวสิ I คนื ไม่เหนื2อยคุ้มค่า เที2ยว J เมอืงสวยไม่ซํ�าใคร 
พกัที� :  LINDER GRAND BEAURIVAGE / ระดบัใกลเ้คียง 
*หมายเหตุ: โรงแรมที�เมืองอินเทอร์ลาเค่น เป็นโรงแรมสไตลพื์�นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ� งห้องพกัจะไม่ใหญ่มากนกัและมีจาํนวนที�พกัจาํกดั หากที�พกัในเมืองอินเทอร์ลาเค่นเตม็ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ| ในการเปลี�ยนที�พกัไปเมืองเบิร์น หรือเมืองไกลเ้คียงแทน กรณีไดที้�พกัที�กรุงเบิร์นจะตดัชอ้ปปิ� งที�อินเทอร์ลาเกน้ แต่จะไปชอ้ปปิ� ง และ

เดินเขตเมืองเก่าที�กรุงเบิร์นแทน เพื�อความสะดวกของทุกท่าน 

วนัที�หกของการเดินทาง(G)  หมู่บา้นกรินเดอวาลด-์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-สถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยโุรป
(Top of Europe) สนุกสนานบนลานหิมะ-ถํ�านํ� าแขง ?,MMMปี-อินเทอร์ลาเกน้-กรินเดลวาลด(์พกัสวิสคืนที�A)                   
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที2พกั  

นาํคณะออกเดินทางสู่ หมู่บา้นกรินเดลวาลด์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนาน
แท้ ที�มีทุ่งหญ้าอนัเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั�งในฤดูใบไม้ผลิ 
หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบ
น่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝงูววัพื�นเมืองที�กระจดักระจายแทะเล็มหญา้
อยูท่ ั�วบริเวณ ลาํธารนํ� าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉากหลงัที�มีภูเขาหิมะตั�งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะ
ได้รับความประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยนบรรยากาศโดยการ นั�งรถไฟชมวิวA
ขบวน ท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปลี�ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที�สถานีไคลน์
ไชเด็ก รถไฟที�จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์�ชาวสวสิฯไดขุ้ดเจาะไวที้�ความสูงถึง P,OGO เมตร  
พร้อมนาํคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ� งมี
ความสูง4,158 เมตร(13,642 ฟุต)นกัท่องเที�ยวหลายๆคนบอกว่าที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่ง
สวรรค์……. เพราะยอดเขาแห่งนี� ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั�งปี ปี 2001องค์การ 
Unesco ประกาศใหย้อดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป พร้อมนาํคณะเขา้ชม ถํ�านํ� าแข็ง?,MMM
ปี  Ice Palace ที�สร้างโดยการเจาะธาร
นํ�าแขง็เขา้ไปถึง PM  
เมตร พร้อม ชม นํ� า แข็ งแกะ สลัก
รูปร่างต่าง สัมผสัหิมะลานพลาโตและลานสฟิงส์บนยอดเขา  

เที�ยง � บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื�นเมืองสวสิฯ)  
บ่าย นาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง”เลาเทิร์นบรุนเน่นท”์(ไม่ซํ� าทางเดิม) 



                   เส้นทางแสนสวยแห่งเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บา้น,ทุ่งหญา้,นํ� าตก นาํคณะเดินเที�ยวชม หมู่บา้นเลาเท
อร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหนึ� งเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของเขตการ
ปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็นอีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยวที�มีภูมิ
ทศัน์ที�สวยงามมาก ตวัเมืองถูกลอ้มรอบไปดว้ยกาํแพงสูงตระหง่านของหุบเขาสูงชนั เมืองเลาเทอร์บรุนเนน เป็นหนึ�ง
ในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที�ยวที�มีนักท่องเที�ยวมาเยือนมากแห่งหนึ� งของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วย
สภาพแวดลอ้มของตวั เมืองที�ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาอนัเงียบสงบสลบักบัทุ่งหญา้อลัไพน์อนัมากไปดว้ย นาํท่านเดิน
เที�ยวชมหมู่บา้นแสนสวย Lauterbrunnen Valley เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนนวลัเล่ย ์(Lauterbrunnen 
Valley) ซึ� งเป็นหนึ� งในพื�นที�อนุรักษ์ธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย นาํท่านชื�นชมความ
งดงามของ นํ�าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) นํ�าตกที�มีชื�อเสียงที�สุดของเมืองโดยนํ�าตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร 
(1000 ฟุต) และเป็นหนึ�งในนํ� าตกที�สูงที�สุดในยุโรป โดยภาพนํ� าตกถูกพิมพล์งในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วง
ทศวรรษที� 1930 อีกดว้ยออกเดินทางสู่ หมู่บา้นกรินเดลวาลด์ Grindelwald หมู่บา้นและชุมชนเล็กๆ ที�เงียบสงบ ตั�งอยู่
บนเทือกเขา Bernese Alps สูงจากระดบันํ� าทะเลถึง 1,034 เมตร ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที�มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดู
ใบไมล่้วง บา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื�นเมืองที�กระจดักระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั�ว
บริเวณ ลาํธารนํ� าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉากหลงัที�มีภูเขาหิมะตั�งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะไดรั้บ
ความประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง เป็นสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมทั�งในฤดูหนาวและฤดูร้อนมาช้านาน โดยในฤดูหนาวคน
มกัจะนิยมมาเล่นสกี  

ค ํ�า � บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภตัตาคาร / พกับนยอดเขากรินเดลวาลดธ์รรมชาติสุดๆไม่เหมือนใคร 

พกัที� : ROMANTIK SCHWEIZERHOF HOTEL /SUNSTAR A;PINE HOTEL  /ระดบัใกลเ้คียง 

หมายเหตุ : โรงแรมที�เมืองกรินเดลวาลด์ เป็นโรงแรมสไตล์พื�นเมืองอิงธรรมชาติ  ซึ� งห้องพกัจะไม่ใหญ่มากนกั และมีจาํนวนที�พกัจาํกดั หากที�พกัในกรินเดลวสลด์เต็ม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิ| ในการเปลี�ยนที�พกัไปที�เมืองเบิร์น หรือเมืองใกลเ้คียงแทน 

วนัที�เจด็ของการเดินทาง(m)    กริลเดลวาลด-์นั�งรถไฟด่วน TGV – ปารีส(ฝรั�งเศส)-ล่องแม่นํ�าแซนน-์ฟรี 
แถมขึ�นหอไอเฟล 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที2พกั 

นาํคณะนั�งรถไฟ TGV 320กม./ชม. เป็นหนึ� งในรถไฟความเร็วสูงที�สุดในโลก ใช้เวลาเดิน

ทางเขา้ปารีสเพียง?ชม.FMนาที สู่มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั�งเศส ตั�งอยูบ่นแม่นํ� าแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือ บนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั�งถิ�นฐานมากว่า A,MMM ปี ปัจจุบนักรุง
ปารีสเป็นหนึ�งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที�ลํ�าสมยัแห่งหนึ�งของโลก และ ดว้ยอิทธิพล

ของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื�อ แฟชั�น วิทยาศาสตร์และศิลปะ “มหานครปารีส” 
เมืองหลวงของประเทศฝรั�งเศส ตั�งอยู่บนแม่นํ� าแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝรั�งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั�งถิ�นฐานมากว่า A,MMM ปี ปัจจุบนั
กรุงปารีสเป็นหนึ�งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรมที�ลํ�าสมยัแห่งหนึ�งของโลก 
และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิงแฟชั�น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํให้
กรุงปารีสเป็นหนึ�งในเมืองที�สาํคญัที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ระหวา่งการเดินทางชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบ
ซีด, ไร่องุ่นพนัธ์ุดี และ หมู่บา้นชนบทของฝรั�งเศส 



เที�ยง � อาหารมื�อเที�ยงอิสระตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง(ไม่รวมอาหาร) 
 
 

นาํคณะ”ล่องเรือชมบรรยากาศอนัโรแมนติกสองฝากฝั�งแม่นํ� าแซนน์”พร้อมชมชมสถานที�สําคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝั�งของแม่นํ� าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที�เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที�งดงามแห่งหนึ� ง
ของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , ศาลาวา่การ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,
โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์

รายการแถมพิเศษ!!! นาํคณะขึ�นลิฟท์สู่ชั�นAของ”หอไอเฟล”เพื�อชมวิวทิวทศัน์ที�สวยงามรอบ
มหานครปารีส หอไอเฟลเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั�งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่นํ� า
แซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝรั�งเศสที�เป็นที�รู้จกักนัทั�วโลก 
ทั�งยงัเป็นหนึ� งในสิ�งก่อสร้างที�มีชื�อเสียงที�สุดในโลกอีกดว้ย หอไอเฟลเป็นหนึ� งใน
สิ�งก่อสร้างที�โด่งดงัที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ตั�งชื�อตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ กุสตาฟ ไอ
เฟล หอไอเฟล สูง PAO เมตรหรือสูงเท่ากบัตึก B? ชั�น 

คํ2า � บริการอาหารมื�อเที2ยง เมนูพเิศษ! อาหารพื�นเมือง ฝรั2งเศสแท้!!! ร้านชื2อดังฝรั2งเศส 

หอยเอสคาโก้อบเนย , สเต๊กสไตล์ฝรั2งเศสที2มีให้ท่านเลอืกคนละNชนิด อาทิสเต๊กเนื�อ,สเต๊กแซลมอน ,สเต๊กแกะ ,เป็ดอบซอส

ส้ม ตบท้ายด้วยของหวานประจาํวนั พร้อมจบิไวน์ฝรั2งเศส 

พกัที� :  HYATT REGENCY /NOVOTEL TOUR EIFFEL hotel / ระดบัใกลเ้คียง����  

วนัที�แปดของการเดินทาง(B)      พระราชวงัแวยซ์ายย-์ชอ้ปปิ� งหา้งลาฟาแยต -ถนนชองเอลิเช่ 
ชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที2พกั 

นาํคณะเขา้ชมภายใน ”พระราชวงัแวร์ซายย”์ (พิเศษสุด! ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไกด์ประจาํ
พระราชวงั นาํชม และบรรยาย ซึ� งท่านจะไดรั้บความรู้อย่างละเอียดเกี�ยวกบัประวติัความ
เป็นมาของพระราชวงัอนัยิ�งใหญ่ที�สุดในโลกแห่งนี�  ไม่ใช่ปล่อยคณะให้เดินเที�ยวชมกนัเอง
โดยไม่มีไกดบ์รรยาย ) (ทวัร์เรามีคิวกรุ๊ปแน่นอน ไม่ตอ้งยนืต่อคิวใหเ้สียเวลา)   
พระราชวงัที�ใหญ่ที�สุดในปฐพีผลงานการสร้างสรรคที์�ถือเป็นเลิศ ตามพระประสงคใ์นพระ
เจา้หลุยส์ที�14 กษตัริยผ์ูท้รงบุญยาธิการลน้ฟ้าลน้แผน่ดินในราชวงศบ์ูร์บอง เป็นพระราชวงั
อนัทรงคุณค่า และสวยงามมากที�สุดแห่งหนึ�งในโลก มีชื�อเสียงในดา้นความฟุ่มเฟือย เพราะ
ใช้หินอ่อนสร้างถึง 60 ชนิด ใชท้องคาํหลายสีหลายชนิด ถูกสร้างดว้ยความอุตสาหะของ
สถาปนิกชื�อดงั P ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ท, และเลอโนร์ท ที�ร่วมกนัออกแบบพระราชงัตาม
บญัชาของพระเจา้หลุยส์ที�14  เสียค่าใชจ่้าย500 ลา้นฟรังค ์จุคนได1้0000 คน กินเวลา30 ปี 
นาํคณะเขา้ชมห้องต่างๆ ที�ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามชื�อเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอ
คิวลีส ,หอ้งวนีสั ,หอ้งนโปเลียน ,ห้องอพอลโล , ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่า



ดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั�งเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัที�งดงามลํ�าค่าที�สุด
แห่งหนึ�งของโลก ชมหอ้งประวติัศาสตร์เมื�อคราวที�พระยาโกษาธิบดี(ปาน)จากประเทศไทย เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝรั�งเศส  

เที�ยง � บริการอาหารมื�อกลางวนั “บริการอาหารไทยรสเลิศในปารีส” เพื�อเปลี�ยนบรรยากาศ 
บ่าย ให้คณะได้สนุกสนานกับการช้อปปิ� งแบรนด์เนมนานาชนิด ณ ห้างสรรพสินค้าแกลอเรียลาฟาแยต galeries 

Lafayette เป็นห้างสรรพสินคา้ชื�อดงัของฝรั�งเศส ปัจจุบนัมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื�อที�ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม. มี
พนกังานทั�งสิ�นประมาณ10,863 คน โดยเฉลี�ยแลว้มีลูกคา้เขา้ออกห้างสรรพสินคา้แห่งนี�ประมาณ 1,000,000 คน/วนั กบั
สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Calvin Klein , Camper , D&G , G-StarGeox , Tommy Hilfiger , Burberry,Paul ,Smith , 
Repetto , ArmaniJeans,Burberry , Ralph Lauren Blue Label , Michael Kors , Diesel, G-Star ,Rolex, Luis Vitton ,Gucci 
,Prada , Balenciaga นาํท่านสู่ ถนนชอ้ปปิ� งอนัโด่งดงั ชองเอลิเซ่ หากเดินทางมาถึงฝรั�งเศสแลว้พลาดเดินถ่ายรูปที�ถนนนี�
ถือวา่ท่านเหมือนมาไม่ถึงฝรั�งเศส 

คํ�า �บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

พกัที� : NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL /HYATT REGNCY HOTEL/ระดบัใกลเ้คียง 

วนัที�เกา้ของการเดินทาง(@) จตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชยัปารีส-จตุรัสเลอคองคอร์ด(ลานเลือด) 
                                         สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-์กรุงเทพฯ 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที2พกั 
 นั�งรถชมสถาปัตยกรรมที�สวยงามรอบกรุงปารีส จตุัรัสทรอคาเดโร จุดชมววิยอดนิยมในการชมววิหอไอเฟลที�สวยที�สุด 

ท่านสามารถมองเห็นตวัหอไอเฟลไดท้ั�งหมดอยา่งชดัเจน พร้อมชมกลุ่มอาคารโคง้ Palais de Chaillot ตวัตึกเป็นปีกโคง้ 
2 ขา้งหนัหนา้ลงสู่แม่นํ� าแซนน์ ภายในเป็นที�ตั�งของพิพิธภณัฑ์ โรงละครแห่งชาติ และสวน Jadin de Trocadero ท่าน
สามารถมองเห็นเขตธุรกิจ La Defense ไดจ้ากจุดชมวิวแห่งนี�   ให้คณะไดถ่้ายภาพคู่กบั ประตูชยัฝรั�งเศส L’Arc de 
Triomphe ตั�งอยูก่ลางจตุรัสชาร์ส เดอ โกลล์ Place Charles de Gaulle หรือเป็นที�รู้จกักนัในนาม จตุัรัสแห่งดวงดาว 
Place de l'&Eacute;toile ประตูชยัแห่งนี� สร้างขึ�นเพื�อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ที�ไดร่้วมรบเพื�อประเทศฝรั�งเศส 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย ผ่านชมสวนตุยเลอรี 
อดีตพระราชวงัอนัเก่าแก่ใจกลางกรุงปารีส ปัจจุบนัเป็นสวนสวนแบบฝรั�งเศสที�งดงาม ผา่นชม จตุัรัสเลอร์คองคอร์ด 
หรือ ลานเลือด โดดเด่นดว้ยเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23เมตร อายุกวา่ 3,000ปี จากเมืองลกั
ซอร์ในประเทศอียิปต์ ตั�งโดดเด่นเป็นสง่าแลว้ ยงัมีรูปปั� น และนํ� าพุถือเป็นสถานที�ที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ 
เนื�องจากในสมยัปฏิวติัฝรั�งเศสปี คศ.1789 ผา่นชม โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ซึ� งตั�งอยูท่างฝั�งตะวนัออกของกรุงปารีส มหา
วหิารเริ�มสร้างเมื�อปี ค.ศ. 1163 ระหวา่งรัชสมยัของพระเจา้หลุยส์ที� 7 

 นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื�อทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND  

13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทยThai airways international เที�ยวบินที� TG 931 (บินตรง) 

***TGนาํคณะบินตรงกลบักรุงเทพฯ..ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเครื�อง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัที2สิบของการเดนิทาง(NO)          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ขากลบับินเครื2องA380) 
MF.FF น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
�ทีมงานที�มีประสบการณ์การทาํทวัร์มากกวา่AMปี…ทวัร์เราจดัทาํเสน้ทางเอง...  
� โรงแรมที�ใชส้าํหรับโปรแกรมDELUXEนี�  เราเลือกใชโ้รงแรมระดบั Oดาว ดีดี**** 
�หวัหนา้ทวัร์ของบริษทั เราคดัสรรแต่มืออาชีพ มีความชาํนาญเสน้ทางยโุรป  



   ครอบครัวท่านจะไดรั้บความรู้ และการบริการเป็นอยา่งดี...ประทบัใจแน่นอน 
�เที�ยวยโุรปทั�งที เที�ยวแบบ พกัดี ทานดี มีความสุขทั�งครอบครัว 

���������������������������� Italy-Switzerland-France10 Days ����������������������������� 

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซึ�งเกิดขึ�นในขณะนั�น เพื�อความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั     

 
      

อตัราค่าบริการ  TG DELUXE 10 Day ( พกั7คนื เน้นเที2ยวที2สวสิฯ พกัดี ทานดี )  

แถมพเิศษ!ล่องเรือกอนโดร่า+ขึ�นชมววิบนหอไอเฟล+นั2งรถไฟด่วนTGV+สวสิพกัIคนื เที2ยวJมอืงสวย 

เข้าพระราชวงัแวย์ซายย์-ล่องเรือแม่นํ�าแซนน์-เดินถนนชองเอลเิซ่ /หอยเอสคาโก้+ไวน์ สเต๊กฝรั2งเศส 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวนัแรก 

ผูใ้หญ่  
ราคาท่านละ 

พกัห้องละAท่าน 

เด็กอาย ุ
ต ํ�ากวา่?Aปี  
?เด็ก+?ผูใ้หญ่ 

เด็กอาย ุ
ต ํ�ากวา่?Aปี  

?เด็ก(มีเตียง) 
+Aผูใ้หญ่ 

พกัท่านเดียวต่อ?หอ้ง 
จ่ายเพิ�ม 

เดือนตุลาคม 

19-28 พฤษภาคม ^N 
NN_,_OO NN_,_OO NNJ,_OO N`,000 

***โดยชาํระค่ามดัจาํเป็นเงินสด OM,MMM บาท...   
อตัราค่าบริการนี�รวม 
• ค่าตั�วเครื�องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ) นั�งเครื�องทนัสมยัที�สุดระดบัโลก ขาไปA350+ขากลบัA380 
• ค่ารถปรับอากาศนาํเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• ค่าที�พกัตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ�น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อนัเป็น

ผลที�ทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลี�ยนที�พกั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาํหรับนาํเที�ยว ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
• ค่ารถนาํเที�ยวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ�นนาํเที�ยวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ� งเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที�ทาํการจอง/ รวมค่าวีซ่าแลว้ 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท 
(ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
• ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเครื�องดื�ม 
• ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 
• ค่าทิปสาํหรับหวัหนา้ทวัร์ตลอดโปรแกรมท่านละ 1000บาท และพนกังานขบัรถ?Oยโูร   
• ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมอีกในภายหลงั 
• ค่าปรับสาํหรับนํ�าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกินจากที�ทางสายการบินกาํหนดไว ้ 

เงื2อนไขการชําระเงิน 
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก  OM,MMM ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนวนัยื�นวีซ่า 

หรือไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
• บริษทัฯขอสงวนสิทธิ| ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ?M วนั ซึ� งจะเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื�อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย AF ท่าน ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั�งหมด หรือจดัหา

คณะทวัร์อื�นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ที�จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั 

ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานที�ต่างๆ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย 
การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 



• เนื�องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ| การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ| ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงื�อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

• ทางบริษทัเริ�มตน้ และจบการบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ� งอยา่งใดที�
ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี�  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั�นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารสาํรองยานพาหนะได ้
 

• ตั�วเครื�องบินที�ใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื�อนวนักลบั หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางได ้กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเลื�อนวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อสอบถาม
เจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทาง มิฉะนั�นท่านจะตอ้งซื�อตั�วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมที�ท่านซื�อจากทางบริษทั เนื�องจากเป็นคุณสมบตัรของตั�วที�ออกมา
จากทางสายการบิน 

เงื2อนไขการยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้     
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนัขึ�นไป –  เก็บค่าใชจ่้าย ?M,000 บาท   
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  AM วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์   
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-?O วนั – เก็บค่าบริการทั�งหมด 100 % 

หมายเหตุ 
o ทางบริษทัจะทาํการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผูส้าํรองที�นั�งครบ AF ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื�องจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที�

เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี�องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ AF ท่าน จึงจะสามารถยื�นวีซ่า
ให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ| ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว ซึ� งทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื�นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และ
เวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที�ใชใ้นการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที�มีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีป
ยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวย
ความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั�น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยื�นวีซ่า 

กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงที�เกิดขึ�นดงัต่อไปนี�  
- ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าบริการ 5,MMM บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั�งสิ�นแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือตั�วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วนัยื�นวีซ่า ซึ� งตั�วเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวีซ่า ประมาณ?M,MMM บาท หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั�วเครื�องบิน

ถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที�ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน OF-GM วนั(ตามกฎของแต่ละสายการ
บิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านั�น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน A คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวั
ตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง ?MM% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี�แจงให้ทา่นเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ| ในการยดึค่าใชจ่้ายทั�งหมด ?MM% 
• ทางบริษทัเริ�มตน้ และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ� งอยา่ง

ใดที�ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี�  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั�นท่านควร
จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสาํรองยานพาหนะ 

 
***สาํหรับเอกสารที�ท่านตอ้งเตรียมสาํหรับยื�นวีซ่า ทางเราจะส่งใหท่้านหลงัจากสาํรองที�นั�งแลว้***  

 
 


