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เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ชนั่ กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 096‐7878‐294 สายตรงตอบทุก คําถาม / 096‐782‐2662/ 023477445‐6/0234477745‐7
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่11/07146
www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้ 24ช.ม.

คัดจุดทองเที่ยวสวยๆไมซ้ําแบบใคร/บินตรงการบินไทยTG/พักดี ทานดี

 นําคณะถายภาพคูกับ สนามกีฬาโคลอสเซียม1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลก
 เที่ยวชมจัตุรัสนาโวนาและวิหารแพนธออน ยอนรอยหนังDAVINCI CODE
 นําคณะพิชิตยอดเขาจุงเฟราTOP OF EUROPE+นั่งรถไฟชมวิว2ขบวน
 นําคณะเที่ยวชม หอเอนเมืองปซา1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลก UNESCO
 นําคณะเที่ยวชม มหาวิหารแหงมิลาน อันดับ3ของโลก *ขึ้นชมบนหอไอเฟล*
 เขาพักยัง เมืองลูเซิรน+อินเทอรลาเกน 2เมืองแสนสวยในสวิสเซอรแลนด
 นั่งรถไฟดวนTGV+พิพิธภัณฑลูฟร(โมนาลิซา)+ขึน
้ หอไอเฟล+พักสวิส2คืน
 แถมพิเศษ นําคณะเที่ยวชม หมูบานน้าํ ตก เลาเทอรบรุนเนน(ไมซ้ําแบบใคร)
 เขาชม พระราชวังแวยซายย และพิพิธภัณฑลูฟร(โมนาลิซา ) คุมคามากๆ
 ลองเรือแมน้ําแซนน/ชอปปงแบรนดเนมที่ลาฟาแยต/FOXTOWN OUTLET

หัวหนาทัวรชํานาญเสนทาง100%พักโรงแรมมาตรฐาน อิตาลี2คืน/สวิส2คืน/ปารีส2คืน
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ
เดือนมีนาคม

19-27ม.ค./26ม.ค.-03ก.พ.
02-10ก.พ./09-17ก.พ./16-24ก.พ./23ก.พ.-03มี.ค.
02-10มี.ค./09-17มี.ค./16-24มี.ค./23-31มี.ค.
26มี.ค.-03เม.ย./28มี.ค.-05เม.ย./30มี.ค.-07เม.ย.
เมษายน-สงกรานต 06-14เม.ย./07-15เม.ย./09-17เม.ย./11-19เม.ย./13-21เม.ย.
*หากทานตองการเดินทางชวง กลางเมษายน-มิถุนายน กรุณาดูวันและราคา หนาที่12ทายโปรแกรม*
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วันแรกของการเดินทาง(1) สนามบินสุวรรณภูม-ิ โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เครือ่ งใหมลาสุด
21.00 น.

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
00.20 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโรม...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg944 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) โรม-สนามกีฬาโคลอสเซีย่ ม-ตามรอย DAVINCI CODEจตุรสั นาโวนา
วิหารแพนธีออน-น้าํ พุเทรวี-่ บันไดสเปน-วาติกนั -มหาวิหารเซ็นตปเ ตอร-ฟลอเรนซ/ปซา
06.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
(ถึงโรมเชามีเวลาเที่ยวเต็มวัน) นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่ างตอนกลางของ
ประเทศ โรมมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนิ น
เขาทั้ง7ริ มฝั่งแม่น้ าํ ไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็ นเมืองหลวง
ของอาณาจักรในอดีต เช่น ราชอาณาจักรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน และ
จักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็ นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรม
ตะวันตก และในอดีตได้เป็ นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบนั ได้เป็ นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีต้ งั แต่ ค.ศ. 1870
รถโคชจอดใหคณะไดลงเดินเที่ยวชม พรอมถายภาพคูกับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ใน7
สิ่งมหัศจรรยของโลก สัญลักษณอันโดดเดนที่สุดของกรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬา
กลางแจ้งขนาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโรม เริ่ มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ
เวสเปเซี ยนแห่ งจักรวรรดิ โรมัน อัฒจันทร์ เป็ นรู ปวงกลมก่อด้วยอิฐและ
หิ นทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สู ง 57 เมตร สามารถจุผชู ้ มได้
ประมาณ 55,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาด โดยสร้างให้สนาม
กีฬามีลกั ษณะเป็ นรู ปวงรี เพื่อให้ผชู ้ มรู ้สึกเข้าใกล้นกั กีฬา ถือเป็ นต้นแบบ
ของสนามกีฬาต่างๆในปั จจุบนั และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี โคลอสเซี่ ยมได้ถูกใช้ในการจัดงานมหรสพต่างๆที่
สําคัญของเมือง และรวมถึงการแข่งขันกลาดิเอเตอร์ ดว้ ย ใต้อฒั จรรย์โคลอสเซียมและใต้ดินโคลอสเซียม มีหอ้ งสําหรับ
ขังนักโทษที่รอการประหารชี วิต และสิ งโตหลายร้อยห้อง หากนักโทษผูใ้ ดเอาชนะและฆ่าสิ งโตได้ดว้ ยมือเปล่าได้ก็
รอดชี วิตไป หรื อ ไว้ใช้เป็ นที่ ป ระลองฝี มื อในเชิ งฟั น ดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู ้กัน เอง ยิ่งถ้าต่อสู ้ กันจนถึ ง
สามารถฆ่าคู่ต่อสู ้ตาย ก็จะได้รับเกียรติอย่างสู ง ปั จจุบนั สนามกีฬาโคลอสเซียมได้กลายเป็ นสัญลักษณ์แห่ งการต่อต้าน
โทษประหารชีวิต โดยโคลอสเซียมจะส่ องสว่างด้วยสี เหลืองทุกครั้งที่มีการกลับคําตัดสิ น
หรื อ ยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต ไม่ ว่ า จะที่ ใ ดในโลก ให ค ณะได ถ า ยภาพคู กั บ
“ประตู ชั ย คอนสแตนติ น ”สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง ชั ย ชนะและที่ ม าของ
“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” รถโค้ชนําคณะวิ่งผ่านสถานที่สาํ คัญต่างๆรอบกรุ ง
โรม อาทิ เซอร์คสั แม็กซิ มสั เป็ นสนามกีฬาที่ใช้สาํ หรับแข่งรถม้า ผ่าน
ชมซากอารยธรรมอันยิง่ ใหญ่ของจักวรรดิโรมันบริ เวณโรมันฟอรั่ม ชม
จตุรัสเวเนเซี ย ที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ซึ่ งมีอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าวิก
เตอร์เอมมานูเอลที่2บิดาแห่ งชาวอิตาลี พร้อมชม ระเบียงปาลาสโซ
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*ทัวรเราที่เดียวพาเดินเที่ยวจตุรัสนาโวนา และวิหารแพนธีออน(มากรุงโรมตองหามพลาด)

** เดินยอนรอยสถานที่ถายทําภาพยนตชื่อดัง THE DAVINCI CODE **

เที่ยง

รายล้อมรอบไปด้วยโบสถ์ นํ้าพุ และอาคารโดยรอบที่ลว้ นส่ งเสริ ม
ความงดงามให้แก่กนั ในยุคโรมันโบราณ ที่นี่เคยใช้เป็ นสนามกีฬา
ที่ไว้ใช้แข่งม้า นําคณะชมความสวยงามของ น้ําพุจตุมหานที
นํ้าพุแห่ ง 4 สายธารของ โจวานนี ลอเรนโซ แบร์ นินี ผลงานการ
สร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็ นเอกลักษณ์ของสมัยบาโรค ซึ่งเกิดจาก
การนําเอาองค์ป ระกอบที่ เป็ นนํ้า สถาปั ต ยกรรม และประติ ม ากรรม มา
ผสานเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและสมบูรณ์แบบ จนบังเกิดเป็ นผลงาน
สร้างสรรค์ศิลปะซึ่ งเป็ นอิสระไม่ผูกพันกับสิ่ งใด และกลายเป็ นศูนย์กลาง
อันมีชีวิตชี วาบนจัตุรัสที่ต้ งั อยู่ในใจกลางกรุ งโรมจนถึงปั จจุบนั ใหคณะ
ไดถายภาพคูกับ น้ําพุ จตุมหานที อันโดงดังของกรุงโรม
และเสาโอเบลิสกอียิปต สัญลักษณกลางจัตุรัส
จากนั้ น นํ า คณ ะเข า ชมภายใน”วิ ห ารแพ นธี อ อน”ที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ของประเทศอิ ต าลี
สถาปตยกรรมอันยิ่งใหญจากยุคโรมัน มีอายุเกาแกประมาณ 2,000 กวาป วิหารแห่ งนี้ ได้ถูก
สร้างขึ้นเมื่อ 27 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยจักพรรดิ์มาคุสอากริ ปปา
Marcus Agrippa นับ เป็ นวิห ารจากยุค โรมัน ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด ที่ ย งั
หลงเหลื อมาถึงปั จจุบนั นอกจากสภาพที่ ยงั คงไม่ผุพงั ไปตาม
กาลเวลาแล้ว สิ่ งที่ น่ าทึ่ งของมหาวิห ารแห่ งนี้ คื อ ได้รับ การ
ออกแบบอาคารให้มีความกว้าง 142 ฟุต และสู ง 142 ฟุต เช่นกัน
ประตู ทางเข้าสร้ างด้วยโลหะสี ท องบรอนซ์ที่ มีน้ ําหนัก ถึ ง 20 ตัน จุ ด เด่ น ที่ น่ าสนใจของวิห ารแพนธี ออน คือ การ
ออกแบบโดม ด้านบนของอาคารทําได้อย่างน่าอัศจรรย์ ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจลโล่ ได้ทาํ การศึกษาสถาปั ตยกรรมของ
โดมแห่ งวิห ารแพนธี ออนก่ อนที่ เขาจะออกแบบหลังคาโดมของมหาวิ ห ารเซ็ น ต์ปี เตอร์ แ ห่ งนครวาติ กัน ที่ นี่ ยงั มี
ความสําคัญคือเป็ นที่ฝังศพบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของอิตาลี อาทิเช่น กษัตริ ยว์ ิตโตริ โอเอมมานู เอลที่ 2 ผูร้ วม
ชาติอิตาลี และราฟาเอล ศิลปิ นระดับเทวดาร่ วมยุคกับดาวินชี และมิเคลันเจโล แวะถ่ายภาพคู่กบั ”น้ําพุเทรวี่”
น้ําพุแบบบาโรกที่ใหญที่สุดในกรุงโรม การก่อสร้างเริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1732 และเสร็ จในปี ค.ศ.1762 ออกแบบ
ก่อสร้างโดยนิ โคลาซาลวี่ องค์สมเด็จสันตะปาปาครี เมนต์ที่ 12 ใช้เวลาทั้งสิ้ น
30 ปี ทางระบายนํ้า เวอร์ โก้ บริ เวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000ปี รู ป
ปั้ นแกะสลักที่เลิศหรู อลังการที่อวดโฉมให้ผูไ้ ปเยือนได้ยลนั้นได้แนวคิดจาก
ความยิง่ ใหญ่ของ เทพเจ้าเนปจูน(เทพแห่ งท้องทะเล)ว่ากันว่า หากใครที่ได้โยน
เหรี ยญลงไปในนํ้า เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั จะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง ถ่ายภาพ
คู่กบั บั น ไดสเปน สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์ สําคัญ
ของกรุ งโรม สิ่ งก่ อ สร้ า งในบริ เวณนี้ เต็ ม ไปด้ ว ยสถาปั ตยกรรมโรมั น
คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต…อิสระกับการถ่ายภาพ เดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย
นําคณะเดินทางเขาสู”นครรัฐวาติกัน” นครรัฐที่ เล็กที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระสันตะปาปา
ประมุ ข สู ง สุ ด แห่ ง คริ ส ตจัก รโรมัน คาทอลิ ก นครรั ฐ วาติ กัน มี พ ลเมื อ งประมาณ 900 คน อัน ประกอบด้ว ยองค์
สันตะปาปา คาร์ดินลั ผูป้ กครองนครรัฐ วาติกนั เจ้าหน้าที่ประจําวาติกนั และทหารสวิสมีหอกโบราณเป็ นอาวุธประดับ
เกียรติ ซึ่งเป็ นองครักษ์ของสันตะปาปาประมาณ 100 คน นําคณะเข้าชม ”มหาวิหารเซนตปเตอร” สิ่ งก่อสร้าง
ที่ใหญ่และสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจล
โล โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวกรุ ง
โรม ที่ต้ งั ของมหาวิหารเชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังร่ างของนักบุญปี เตอร์ ซึ่ งเป็ น1ในอัคร
สาวก12 องค์ของพระเยซู ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็ นพระสันตะปาปาองค์แรก
ของโรม ภายในมหาวิหารประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้ นเอกมากมาย อาทิเช่ น ปิ เอต้า
The Pieta รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมารี อุม้ พระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก ในภาษาไทย
เรี ยกรู ปนี้ว่าแม่พระมหาการุ ณย์เพราะเป็ นความรักของแม่ที่ยอมเสี ยสละลูกชายสุ ดที่รักบนไม้
กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุ ษยชาติ รู ปปั้ นนี้ ไมเคิลแองเจลโล Michelangelo ได้แกะสลักหิ นอ่อน
งานชิ้นนี้เมื่อเขาอายุ ๒๕ ปี และยังเป็ นงานชิ้นเดียวที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง จากนั้นนําคณะออกเดินทางสู่
แควนทอสคานา ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่ องรอยของอารยะธรรม
ของชาวอี ท รั สกัน ที่ อยู่มาตั้งแต่ส มัยก่ อนคริ สตกาลจนกระทั่งโรมัน เข้ามา
ครอบครอง ท่านจะได้เห็นบ้านเรื อนแบบอิตาลี ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ต้ งั อยู่
บนเนินเขา ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ช้ นั ดีของแคว้นนี้
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร หรื อห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
พักที่: nil hotel/galilei hotel/grand duomo /abitalia pisa /ใกลเคียง

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) หอเอนเมืองปซา 1ใน7สิง่ มหัศจรรย-เวนิสเมสเตร-นัง่ เรือเขาเวนิส
จตุรสั ซานมาโค-วิหารเซ็นตมารค-สะพานถอนหายใจ-เดินชมเมือง-เมสเตร/เวโรนา
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองปซา แคว้นทัสกานีพรอมเชาชม หอเอนเมืองปซา”1ใน7สิ่งมหัศจรรย
(ทัวร์ เราจัดให้ คณะนั่งรถSHUTTER BUS เพื่อเข้ าชมภายใน
ดู โ อโมแห่ งปิ ซา ทั้ ง ไป-กลั บ ไม่ ต้ องเดิ น ให้ เหนื่ อ ย)
บริ เวณจัตุรัสดู โอโมแห่ งปิ ซา หรื อ กัมโป เดย์ มีราโกลี
คื อ บริ เวณที่ ล ้อ มรอบด้ ว ยกํา แพงใจกลางเมื อ งปิ ซา
ประกอบไปด้ว ยสิ่ ง ก่ อ สร้ างหลัก 4 อย่าง ได้แ ก่ มหา
วิหารปิ ซา(Duomo)หอเอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุ สาน (Camposanto)จัตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซา ในปี ค.ศ.1987
จตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซา ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลก หอเอนแห่ งนี้ เป็ นหอ
ระฆังของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นหอทรงกระบอก8ชั้นสร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาวสู ง55.86 เมตร เริ่ มสร้าง
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี และที่หอเอนแห่ งนี้ กาลิเลโอ
กาลิเลอิ เคยใช้หอนี้ทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง
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เที่ยง
บาย

 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางขึ้นสูทาเรือตรอนเชตโต พรอมนั่งเรือเหมาลําเขาสู“เกาะเวนิส” ราชินี
แห่ งทะเลเอเดียตริ ก เมืองหลวงของแคว้น
เวเนโต เมื อ งเวนิ ส ได้รั บ ฉายาว่ า ราชิ นี
แห่ งท ะเลอาเด รี ยต ริ ก (Queen of the
Adriatic), เมื อ ง แ ห่ ง ส า ย นํ้ า (City of
Water), เมืองแห่ งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่ งแสงสว่าง (The City of Light) นําคณะเดินทางเข้าสู่ ท่าเรื อต
รอนเชโต้ พร้อมลงเรื อเข้าสู่ เมืองเวนิ สอันแสนโรแมนติกซึ่ งเป็ นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่ โลก เมืองเวนิสถูกส
ร้างขึ้นจากการเชื่ อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณ ทะเลสาบเวนิ เทีย มี เกาะเล็กใหญ่ กว่า118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ ง...นําทานลงเรือเรือ(เหมาลํา)สู ”เกาะซานมารโค” ศูนย์กลางของเมืองเว
นิ ส นํ า คณะเดิ น ทางเข้า สู่ บ ริ เวณ จตุ รั ส ซานมาโค ระหว่ า งการเดิ น ทางชม
อนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าวิคเตอร์ เอมานู เอลที่ 2 บิดาของชาวอิ ตาเลี ยน ให้ท่านได้
ถ่ายภาพคู่กบั สะพานถอนหายใจ สะพานแห่ งสัญลักษณ์ของเกาะที่เชื่ อมต่อกับ
พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวังดอร์จ อันเป็ นที่ประทับของเจ้า
เมืองเวนิ สในยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระ อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้น
ในยุคสมัยนั้น ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ ค ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก
ประดับประดาด้วยโมเสกทองคําอันงดงาม ทัวรเราแถมพิเศษ!ลองเรือนั่งเรือกอนโดรา Gondora
( หมายเหตุ*บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการแถมล่ องเรื อกอนโดร่ า อันเนื่องมาจากช่ วงฤดู
หนาวมืดเร็ ว สภาพลม ฟ้ า อากาศ ไม่ เอื้ออํานวย อาจจะทําให้ เกิดอันตรายได้ หรื อนํ้า
ล้ นตลิ่ง หรื อนัดหยุดงาน และวันหยุดพิเศษของเกาะ...ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
แถมล่ องเรื อกอนโดร่ า หากเกิดสถานการณ์ ดังกล่ าว จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ โดยท่ าน
สามารถเห็นที่หน้ างานเป็ นสํ าคัญ ) ท่านที่ไม่ล่องเรื อให้ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมชื่ อดังนานาชนิ ด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรื อ
สิ นค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อเครื่ องแก้วมูราโน่ ต้นตํารับของการเป่ าแก้วเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน..เดินทางกลับสู่ ฝั่ง (กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : crown plaza /double tree by Hilton/novotel venezia/ใกลเคียง
หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองเมสเตร ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็ม
ตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองเวโรนา หรือเมืองอื่นใกลเคียงแทน*

โปรแกรมนี้แถมลองเรือกอนโดรา
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) เวนิส-มิลาน-มหาวิหารแหงมิลาน-FOXTOWN OUTLET-ลูเซิรน
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ มิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม
นําคณะถายภาพคูกับ”มหาวิหารแหงมิลาน”หรือมิลานดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง
อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น
โบสถ์แ คธอลิ ก ที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับ 3 ของโลก
และเป็ นมหาวิ ห ารใหญ่ อ ัน ดับ สี่ ข องโลก สู ง
157 เมตร กว้า ง 92 เมตรเริ่ ม สร้ า งในปี ค.ศ.
1386 ใช้เวลาก่ อ สร้ างนานถึ ง 500 ปี ชมความ
งดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า
135 ยอด รู ป ปั้ นนั ก บุ ญ คนและสั ต ว์อี ก กว่ า
3,000 รู ป ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารเก่าแก่
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมวิวสวยๆของทะเลสาบลูกาโน
นําคณะเดินทางสูเมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน(เมืองสวยริมทะเลสาบ)
ให ค ณะได เดิ น ช อ ปป ง ที่ ” ฟอกซ ท าวน เอาท เล็ ท ”ที่ ถู ก ที่ สุ ด ใน
สวิสเซอรแลนด FOX TOWN OUTLET พบกับสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง
หลากหลายกว่า160 ร้านค้าในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกว่า250ยี่ห้อดังทั้งแบรนด์
อิ ต าลี และนานาชาติ อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel, Bally,Calvin
Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike,
Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi,
Tod's, Hogan, Versace and Valentino. นอกจากนั้นยังมีบาร์ ให้ท่านได้

บาย

นั่ งดื่ ม ,จิ บ กาแฟ พร้ อ มร้ านอาหารแบบยุโ รปให้ ท่ านได้เลื อ กซื้ อ เลื อ ก
รับประทานมากมาย (มาสวิสฯหามพลาด!ชอปปงแบรนดเนมแทๆถูกที่สุดในยุโรป)
นําคณะออกเดินทางตอสู เมืองลูเซิรน Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
พร้ อ มชม ทะเลสาบลู เซิ ร์น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่
ท่ า มกลางหุ บ เขา มองไปทางไหนก็ จ ะเห็ น ภู เขาโอบล้อ ม
ทัศนียภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็ นอาคารบ้านเรื อน
แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนิ นเขาตลอดระยะทาง ริ ม
ทะเลสาบจัด เป็ นสวนสาธารณะ มี ดอกไม้น านาพรรณออก
ดอกบานสะพรั่ง อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบาย อิสระกับการเดินชม อนุสาวรียสิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่
ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16
แห่ งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวตั ิใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม
ค.ศ.1792 เดินชื่นชมในความเกาแกของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไมคา
เปลอั น เก า แก ที่ มี อ ายุ ม ากกว า 600 ป ที่ ส ร า งทอดตั ว ข า มแม น้ํ า รอยส
ตั้งแตศตวรรษที่14โดยสะพานแหงนี้ถือวาเปนสะพานไมที่มีความเกาแกที่สุดของยุโรป
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คํ่า
 อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ่า)
พักที่ :ameron flora /Radisson blue/ASTORIA HOTEL/monopol/(พักสวิส2คืน)

โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิรน ใกลสะพานคาเปล และใกลทะเลสาบลูเซิรน.เดินเลนชมเมืองได
หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองลูเซิรน ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็ม
ตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเมืองลูเซิรนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองอินเทอรลาเกนหรือเมืองอื่นใกลเคียงแทน จํางเรียน
มาเพื่อทราบ แต90%เราพักที่เมืองลูเซิรนแนนอน *(พักโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไมเหมือนใครแนนอน โลเคชั่นดีมาก)

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) หมูบา นกรินเดลวาลด-ไคลนไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)
จุดชมวิวสฟงซ-ลานหิมะพลาโต-ถ้าํ น้าํ แข็ง1,000ป-เลาทเทอรบรุนเนนน-หมูบ า นน้าํ ตก(สวิส2คืน)
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะออกเดินทางสู่ หมูบานกรินเดลวาลด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์
ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้
ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูก
แบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็ม
หญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลําธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทําให้
คณะได้รับ ความประทับ ใจเป็ นอย่างยิ่ง พร้ อ มนําคณะเปลี่ ย นบรรยากาศโดยการ นั่ ง รถไฟชมวิ ว 2ขบวน
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานี ไคลน์ไชเด็ก
รถไฟที่จะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร พร้อม
นําคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขา
จุงเฟรา ซึ่ งมีความสู ง4,158 เมตร(13,642 ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจ
ดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในป 2001
องคการยูเนสโก Unesco ประกาศใหยอดเขาจุงเฟราเปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป พร้อมนําคณะเข้าชม ถ้ําน้ําแข็ง1,000ป Ice Palace ที่สร้าง
โดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง พร้อมชมวิวทิวทัศน์และ สัมผัสหิมะ
ลานพลาโต และ ลานสฟงสบนยอด
เขา...และคณะไม่ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ด
จากที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในโลก
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื้นเมืองสวิสฯ)

บาย
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นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสูเสนทาง”เลาเทิรนบรุนเนนท”(ไมซ้ําทางเดิม)
เสนทางแสนสวยแหงเทือกเขาแอลป พรอมชมบรรยากาศของหมูบาน,ทุงหญา,น้ําตก
นําคณะเดินเที่ยวชม หมูบานเลาเทอรบรุนเนน Lauterbrunnen เมืองแห่ งขุนเขาของสวิสเซอร์ แลนด์ อีก
หนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเขตการปกครองอินเตอร์ ลาเคน โอเบอร์ ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น
(Bern) เป็ นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีภูมิทศั น์ที่สวยงามมาก ตัวเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพงสู งตระหง่านของหุบเขา
สู งชัน เมืองเลาเทอร์ บรุ นเนน เป็ นหนึ่ งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากแห่ งหนึ่ ง
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยสภาพแวดล้อมของตัว เมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วยหุ บเขาอันเงียบสงบสลับกับทุ่งหญ้าอัล
ไพน์อนั มากไปด้วย ***** นําเที่ยวชมหมูบานแสนสวย Lauterbrunnen Valley*****

***ทัวรเราที่เดียว!!!!ตนฉบับเดินเที่ยวหมูบานน้ําตก(มาสวิสหามพลาด)***
( หมายเหตุ*การเดินชมหมูบานแสนสวยเลาทเทอรบรุนเนน และหมูบานน้ําตกแหงนี้ มีทัวร
เราจัดที่เดียวเทานั้น! ...เปนตนฉบับไมซ้ําแบบใครมาเที่ยวสวิสเซอรแลนดตองหามพลาด)

เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์ บรุ นเนนวัลเล่ย ์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในพื้นที่อนุ รักษ์ธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย นําท่านเดินชื่นชมความงดงามของ น้ําตกสโทบบาค (Staubbach Falls)
นํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองโดยนํ้าตกมีความสู ง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็ นหนึ่ งในนํ้าตกที่สูงที่สุดใน
ยุโรป โดยภาพนํ้าตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930
**หากช่วงที่ท่านไปรถไฟเต็ม และต้องมาลงทางฝั่งกริ นเดลวาลด์ เราะนําท่านเดินเที่ยวที่หมู่บา้ นกริ นเดลวาลด์แทน***
นําคณะเดินทางเข้าสู่ ”เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมื อ งตากอากาศสวยงามพร้ อ มทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมื อ ง ตั้ง อยู่ร ะหว่ างทะเลสาบสองแห่ ง คื อ Thunersee และ
Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด...มีเวลาใหทานไดเดินทอดนองชม
เมื อ ง ที่ โอบล อ มด ว ยภู เขาหิ ม ะ และสายน้ํ า อั น ใส
บริสุทธิ์ อากาศสดชื่นแบบสุดๆ หรือชอปปงสินคา
พื้นเมืองสวิสเซอรแลนด อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับ
สวิส,รองเทา,นาฬิกายี่หอตางๆตามรสนิยม อาทิ
ROLEX
,PATEK PHILIPPE ,PANERAI
,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.
คํ่า
 อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ่า)
พักที่ : city oberland hotel/metropole hotel/(พักสวิส2คืน ในเมืองเดินเลนไดสบายๆ)
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองอินเทอรลาเคน เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในเมืองอินเทอร
ลาเคนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน

***ทัวรนี้พักที่สวิสเซอรแลนด 2 คืน สบายๆไมเหนื่อย แพงกวาพักสวิสฯ1คืน***
สวิสเที่ยว4เมือง ลูเซิรน+อินเทอรลาเกน+กรินเดลวาลด+หมูบา นน้ําตกเลาเทอรบรุนเนนน
มีเวลาดื่มด่ําธรรมชาติทามกลางหุบเขา ที่โอบลอมดวยภูเขาหิมะเปนฉากหลัง สวยมากๆ
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วันทีห่ กของการเดินทาง(6) นัง่ รถไฟดวนTGV-ปารีส(ฝรัง่ เศส)-พิพธิ ภัณฑลฟ
ู ร(โมนาลิซา )
เช้า

เที่ยง
บาย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะออกเดินทางเขาสู”มหานครปารีส”เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ าํ
แซนน์ บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการ
ตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูน ย์กลางทางเศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมที่ล้ าํ สมัยแห่ งหนึ่ งของโลก และ ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่ องุ่นพันธุ์ดี และหมู่บา้ นชนบของฝรั่งเศส
 อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการขึ้นรถไฟ(ไม่รวมอาหาร)**ไม่ ต้องขนกระเป๋าขึ้นรถไฟ**
นําคณะนั่งรถไฟดวนTGV320กม./ชม.เปนหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลก
ใช เวลาเดิ น ทางเข า ปารี ส เพี ย ง1ชม.50นาที สู ม หานคร
ปารี ส เมื อ งหลวงของประเทศฝรั่ ง เศส ตั้งอยู่บ นแม่ น้ ําแซนน์
บริ เวณตอนเหนื อ บนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า
2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ลํ้าสมัยแห่ งหนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ
********** ถึงปารีสเราจัดรถโคชอีก1คัน เที่ยวชมความสวยงามรอบกรุงปารีส**********
นําคณะเขาชมผลงานศิลปะระดับโลกภายใน”พิพิธภัณฑลูรฟ” Musee du Louvre
(พิ เศษสุด! ทางบริษัทไดจัดเตรียมไกดประจํา
พิพิธภัณฑ นําชม และบรรยาย ซึ่งทานจะไดรับ
ความรู อ ย า งละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วาม
เป น มาของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ร ะดั บ โลกแห ง นี้ ไม ใช
ปลอยคณะใหเดินเที่ยวชมกันเองโดยไมมีไกด
บรรยาย )(ทัวรเรามีคิวกรุปแนนอน ไมตองยืนตอคิวใหเมื่อย) ซึ่ งแต่เดิมเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โต
มากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าฟิ ลิปป์ ออกุสต์ (Philippe Auguste) ในปี
ค.ศ 1204 แต่มาเสร็ จในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ปี ค.ศ 1856 รวมใช้เวลาก่อสร้างถึง
7รั ช กาล ให ค ณ ะถ าย ภ าพ คู กั บ ป ร ามิ ด แ ก วสั ญ ลั ก ษ ณ ข อ ง
พิพิธภัณฑลูรฟ รวมของทางเข้า พิพิธภัณฑ์อนั เป็ นศูนย์กลางที่ให้ขอ้ มูลในการ
อํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว ใช้เป็ นสถานที่นดั พบ ประชาสัมพันธ์ จุดเริ่ มต้น
ของการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ นําคณะชมศิลปะชิ้นสําคัญตางๆ โดยเฉพาะ
ภาพเขียนลาชาก็อง La Jaconde หรือ”ภาพโมนาลิซา” ภาพวาด
ของ เลโอนารด เดอ วินซี จิตกรเอกที่มีชื่อเสียงระดับโลก
***ชอปปงหางดิวตี้ฟรีDUTYFREEที่ถูกที่สุดในปารีส***
 บริการอาหารมื้อเที่ยง เมนูพิเศษ! อาหารพื้นเมือง ฝรั่งเศสแท!!! รานชื่อดังฝรั่งเศส

หอยเอสคาโกอบเนย , สเตกสไตลฝรั่งเศสที่มีใหทานเลือกคนละ1ชนิด อาทิสเตกเนื้อ,สเตก
แซลมอน ,สเตกแกะ ,เปดอบซอสสม ตบทายดวยของหวานประจําวัน พรอมจิบไวนฝรั่งเศส
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พักที่ : MUCURE HOTEL /novotel hotel/holiday inn /(พักในเมืองปารีส2คืน)

(*หมายเหตุ ทัวรนี้พักโรงแรม4ดาวในกรุงปารีส2คืนสบายๆไมเหนื่อย ถาพักปารีสแค1
คืนไมคุมคา เพราะโรงแรมที่ปารีสกีกวา และแพงกวาที่เมืองดีจอง หรือโบนนเยอะครับ*)
***โรงแรมเราที่ใชในปารีสอยูในเขตเมือง หรือยานลาเดฟองซ ไมใชไปนอนไกลๆ ที่
สนามบินชารเดอรโกล หรือนอกเมืองไกลๆทีถ
่ ูกกวา นัง
่ รถเปนชั่วโมง ใหเสียเวลา***

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) พระราชวังแวยซายย-หองกระจก-ชอปปง หางแกลอเรียลาฟาแยต
ลองเรือแมนา้ํ แซนน-ขึน้ หอไอเฟล-เดินเลนถนนชองเอลิเซ
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
นําคณะเข าชมภายใน ”พระราชวังแวรซ ายย ” (พิ เศษสุ ด ! ทางบริษัทได จั ดเตรีย มไกด
ประจําพระราชวัง นําชม และบรรยาย ซึ่งทานจะไดรับความรูอยางละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของพระราชวังอันยิ่งใหญที่สุดในโลกแหงนี้ ไมใชปลอยคณะใหเดินเที่ยวชม
กั น เองโดยไม มี ไกด บ รรยาย ) (ทั ว ร เรามี คิ ว กรุ ป แน น อน ไม ต อ งยื น ต อ คิ ว ให เมื่ อ ย)
พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีผลงานการสร้างสรรค์ที่ถือเป็ นเลิศ ตามพระประสงค์ใน
พระเจ้าหลุยส์ ที่14 กษัตริ ยผ์ ูท้ รงบุ ญยาธิ การล้นฟ้ าล้นแผ่น ดิ นในราชวงศ์บูร์บอง เป็ น
พระราชวังอันทรงคุณค่า และสวยงามมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก มีชื่อเสี ยงในด้านความ
ฟุ่ มเฟื อย เพราะใช้หินอ่อนสร้างถึง 60 ชนิ ด ใช้ทองคําหลายสี หลายชนิ ด ถูกสร้างด้วย
ความอุตสาหะของสถาปนิ กชื่อดัง 3 ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ ท, และเลอโนร์ท ที่ร่วมกัน
ออกแบบพระราชังตามบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14 เสี ยค่าใช้จ่าย500 ล้านฟรังค์ จุคน
ได้10000 คน กิ นเวลา30 ปี นําคณะเข้าชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่ อ
เทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่ น ห้องเฮอคิวลีส ,ห้องวีนัส ,ห้องนโปเลี ยน ,ห้องอพอลโล ,ฮอลล์
ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรส
โก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ้าค่าที่สุด
แห่ งหนึ่ งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิ บดี(ปาน)จากประเทศ
ไทย เข้าเฝ้าราชสํานักฝรั่งเศส พระราชวังแห่ งนี้ได้ถูกใช้ให้เป็ นสถานที่ลงนามสนธิสัญญาแวร์ ซายย์ ห้องที่มีชื่อที่สุดคือ
หองกระจก ที่เคยใช้ลงนามเซ็นสัญญาสงบศึกในคราวมหาสงครามโลกครั้งที่ 1
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ใหคณะไดสนุกสนานกับการชอปปงแบรนดเนมนานาชนิด ณ หางสรรพสินคาแกลอเรีย
ลาฟาแยต galeries Lafayette เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังของฝรั่งเศส ปั จจุบนั มีห้างสาขา 61 แห่ ง เนื้ อที่
ของห้ างประมาณ 500,000 ตร.ม. มี พ นัก งานทั้งสิ้ น ประมาณ
10,863 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีลูกค้าเข้าออกห้างสรรพสิ นค้าแห่ งนี้
ประมาณ 1,000,000 คน/วัน กับสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย 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
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นําคณะ”ลองเรือชมบรรยากาศอันโรแมนติกสองฝากฝ งแมน้ํา
แซนน”พร้อมชมชมสถานที่สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ โบราณสถาน
และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้าง
ภาพให้ปารี ส โดดเด่ น เป็ นมหานครที่ งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิ เช่ น หอไอเฟล ,
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์
รายการแถมพิเศษ!!! นําคณะขึ้นลิฟทสูชั้น2ของ”หอไอเฟล”เพื่อชมวิวทิวทัศน
ที่สวยงามรอบมหานครปารีส หอไอเฟลเป็ นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์
บริ เวณแม่น้ าํ แซน ในกรุ งปารี ส หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยัง
เป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลเป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของโลก ตั้งชื่อตามสถาปนิ กผูอ้ อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล หอไอเฟล สู ง 324 เมตรหรื อสู งเท่ากับตึก 81
ชั้น(การขึ้นชมหอไอเฟลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม)

****ทัวรเรานําทานเดินเที่ยวชมความสวยงามของ “ถนนชองปเอลิเซ”
ถายภาพคูกับประตูชัยปารีส ARC DE TRIOMP+วิวสวยๆบนชองเอลิเซ
***มาปารีสถาไมไดเดินทอดนองบนถนนสายนี้ถอ
ื วามาไมถึง***
ถนนที่ไดรับการขนานนามวาเปน*ถนนที่สวยที่สุดในโลก*เปนยานการคาทีป
่ ระกอบดวยโรงละคร
คาเฟ และรานคาหรูหรา สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามปลูกเรียงราย

ค่ํา อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปง(ไมรวมอาหาร)
หลังอาหารนําคณะกลับสูที่พัก...หรือทานสามารถเดินทองราตรี/นั่งดื่ม/ถายภาพชมแสงสีบนถนน
ชองเอลิเซตอได แตทานจะตองเดินทางกลับโรงแรมเอง...หัวหนาทัวรจะคอยแนะนําทาน
พักที่ : MUCURE HOTEL /novotel hotel/holiday inn /(พักในเมืองปารีส2คืน)

(*หมายเหตุ ทัวรนี้พักโรงแรม4ดาวในกรุงปารีส2คืนสบายๆไมเหนื่อย ถาพักปารีสแค1
คืนไมคุมคา เพราะโรงแรมที่ปารีสกีกวา และแพงกวาที่เมืองดีจอง หรือโบนนเยอะครับ*)
***โรงแรมเราที่ใชในปารีสอยูในเขตเมือง หรือยานลาเดฟองซ ไมใชไปนอนไกลๆ ที่
สนามบินชารเดอรโกล หรือนอกเมืองไกลๆทีถ
่ ูกกวา นัง
่ รถเปนชั่วโมง ใหเสียเวลา***
ทัวรนี้พักในยุโรป

6คืน
อิตาลี2คืน+สวิสเซอรแลนด2คืน+กรุงปารีส2คืน(ไมเหนื่อย)
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***โปรแกรมนี้...นําทานเที่ยวชมหมูบานแสนสวย Lauterbrunnen Valley
( หมายเหตุ*การเดินชมหมูบานแสนสวยเลาทเทอรบรุนเนน และหมูบานน้ําตกแหงนี้ มีทัวรเราจัดที่
เดียวเทานั้น! ...เปนตนฉบับไมซ้ําแบบใครมาเที่ยวสวิสเซอรแลนดตองหามพลาด)

***กอนตัดสินใจซือ
้ ทัวร กรุณาเช็คโรงแรมใหชัดเจน แลวทานจะไมผิดหวังในการเดินทาง***

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)
ชมกรุงปารีส-จตุรสั ทรอคาเดโร-ประตูชยั ปารีส-สวนตุยเลอรี
จตุรสั เลอคองคอรด(ลานเลือด)-สนามบินชารลเดอรโกล-กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นั่งรถชมสถาปตยกรรมที่สวยงามรอบกรุงปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร จุด
ชมวิวยอดนิ ยมในการชมวิวหอไอเฟลที่สวยที่สุด ท่านสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ท้ งั หมด
อย่างชัดเจน พร้อมชมกลุ่มอาคารโค้ง Palais de Chaillot ตัวตึกเป็ นปี กโค้ง 2 ข้างหันหน้าลงสู่
แม่น้ าํ แซนน์ ภายในเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ โรงละครแห่ งชาติ และสวน Jadin
de Trocadero ท่านสามารถมองเห็นเขตธุรกิจ La Defense ได้จากจุดชมวิวแห่ งนี้
ใหคณะไดถายภาพคูกับ ประตูชัยฝรั่งเศส L’Arc de Triomphe ตั้งอยู่
กลางจตุรัสชาร์ส เดอ โกลล์ Place Charles de Gaulle หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในนาม จัตุรัสแห่ ง
ดวงดาว Place de l'&Eacute;toile ประตูชยั แห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการสดุ ดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบนั ยังเป็ นสุ สานของทหารนิ รนามอีกด้วย ผ านชม
สวนตุยเลอรี อดี ตพระราชวังอันเก่ าแก่ ใจกลางกรุ งปารี ส ปั จจุบนั เป็ นสวนสวนแบบฝรั่งเศสที่ งดงาม ผ่านชม
จัตุรัสเลอรคองคอรด หรือ ลานเลือด โดดเด่นด้วยเสาหิ นโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็ นเสาปลายแหลมสู ง 23
เมตร อายุกว่า 3,000ปี ถือเป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี คศ.1789
***กรณี วนั ที่ผ่านมาหัวหน้าทัวร์ นาํ ชมเมืองเรี ยบร้อยแล้ว หลังอาหารเช้าจะให้ท่านได้พกั ผ่อนสบายๆ ไม่ตอ้ งเร่ งรี บ
และเดินทางไปสนามบินเลย เพื่อความสะดวกในการจัดกระเป๋ า และทํา TAX REFUND
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND
13.40 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg931 (บินตรง)
***TGนําคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (บินกลับโดยA380ลําใหญทนั สมัย) บินตรง
05.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมนี้ เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน

เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนี้แนะนํา

Page 13.

TG PROMOTION4 พักดี (พักอิตาลี2คืน/สวิส2คืน/ปารีส2คืน) ม.ค.-ก.ค.2019
พักสวิสฯ2คืน+รวมลองเรือกอนโดรา+นั่งรถไฟดวนTGV+พิพิธภัณฑลูฟร(โมนาลิซา )
พระราชวังแวยซายย+ขึ้นชมหอไอเฟล(ชั้น2) +รวมคาวีซา VISA เรียบรอยแลว
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 04-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

เดือนมกราคม
19-27ม.ค./26ม.ค.-03ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ
02-10ก.พ./09-17ก.พ.
16-24ก.พ./23ก.พ.-03มี.ค.
เดือนมีนาคม
02-10มี.ค.
09-17มี.ค.

89,900

89,900

86,900

15,000

79,900

79,900

76,900

15,000

79,900

79,900

76,900

15,000

82,900

82,900

79,900

15,000

16-24มี.ค.

82,900

82,900

79,900

15,000

23-31มี.ค.

82,900

82,900

79,900

15,000

26มี.ค.-03เม.ย.

83,900

83,900

80,900

15,000

28มี.ค.-05เม.ย.

85,900

85,900

82,900

15,000

30มี.ค.-07เม.ย.
เดือนเมษายน-หยุดจักรี-สงกรานต
06-14เม.ย.
07-15เม.ย.

85,900

85,900

82,900

15,000

94,900

94,900

91,900

18,000

94,900

94,900

91,900

18,000

09-17เม.ย.

96,900

96,900

93,900

18,000

11-19เม.ย.

94,900

94,900

91,900

18,000

13-21เม.ย.

94,900

94,900

91,900

18,000

20-28เม.ย.

89,900

89,900

86,900

18,000

27เม.ย.-05พ.ค.
เดือนพฤษภาคม
04-12พ.ค./11-19พ.ค.
18-26พ.ค./25พ.ค.-02มิ.ย.
เดือนมิถุนายน
01-09มิ.ย./08-16มิ.ย.
15-23มิ.ย./22-30มิ.ย.

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

29มิ.ย.-07ก.ค.

89,900

89,900

86,900

18,000

ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด30,000บาท(ชวงปกติ)40,000(ชวงวันหยุด)สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนี้แนะนํา
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ) นงเครื
ั
องท ันสม ัยทีสุดระด ับโลก ขาไปA350+ขากล ับA380
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม//ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให ้กับมือคนขับโดยตรง
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสําหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000-40,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริง ยอนหลัง1ปที่ผานมา
คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 26พ.ค.-03มิ.ย.2561(จํานวน26ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE10DAY เดินทาง 19-28พ.ค.2561(จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 12-20พ.ค.2561(จํานวน26ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 5-13พ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG PROMOTION2 พักริมทะเลสาบ แรงงาน 29เม.ย.-7พ.ค.2561 (จํานวน26ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 แรงงาน 29เม.ย.-7พ.ค.2561(จํานวน31ทาน)bus2

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 28เม.ย.-6พ.ค.2561(จํานวน30ทาน)bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29เม.ย.2561(จํานวน30ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 14-22เม.ย.2561(จํานวน26ทาน)

เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรัง่ เศส 9วัน TG DELUXE สงกรานต 12-20เม.ย.2561(จํานวน16ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG PROMOTION1 สงกรานต 12-20เม.ย.2561(จํานวน30ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด9วัน TG DELUXE+รถไฟสายโรแมนติก สงกรานต 08-16เม.ย.2561(จํานวน17ทาน)

แกรนดบาวาเรีย ออสเตรีย+เยอรมัน 9วัน TG เหมาVIPสวนตัว เดินทาง 08-16เม.ย.2561(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ พัก5ดาว+4ดาวสงกรานต 08-16เม.ย.2561(จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 08-16เม.ย.2561(จํานวน30ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส11วัน TG DELUXE11DAYSสงกรานต07-17เม.ย.2561(16ทาน)เหมาสวนตัว

ยุโรปตะวันออก8วันTG คณะเหมาสวนตัว สงกรานต 05-12เม.ย.2561(จํานวน21ทาน) PRIVATE NIRVANA

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 27มี.ค.-04เม.ย.2561(จํานวน30ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION1 เดินทาง24มี.ค.-01เม.ย.2561(จํานวน13ทาน)bus2

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 24มี.ค.-01เม.ย.2561(จํานวน32ทาน)bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วันTG TG PROMOTION4 เดินทาง 17-25มี.ค.2561 (จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วันTG TG PROMOTION4 เดินทาง 24ก.พ.-04มี.ค.2561 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วันTG TG PROMOTION4 เดินทาง 20-28 ม.ค.2561 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วันTG SPECIAL2 คริสมาสต-ปใหม 30ธ.ค.-07ม.ค.2561 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วันTG SPECIAL1 คริสมาสต-ปใหม 28ธ.ค.-05ม.ค.2561 (จํานวน33ทาน)

ยุโรปตะวันออก9วันTG DELUXE คริสมาสต-ปใหม 28ธ.ค.-05ม.ค.2561 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก9วันTG DELUXE คริสมาสต-ปใหม 26ธ.ค.-03ม.ค.2561 (จํานวน19ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วันTG DELUXE คริสมาสต-ปใหม 26ธ.ค.-04ม.ค.2561 (จํานวน19ทาน)

แกรนดองั กฤษ-สกอตแลนด-เวลส11วันTG คริสมาสต-ปใหม 24ธ.ค.-03ม.ค.2561 (จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วันTG DELUXE คริสมาสต-ปใหม 24ธ.ค.-02ม.ค.2561 (จํานวน19ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วันTG SPECIAL1 คริสมาสต-ปใหม 24ธ.ค.-01ม.ค.2561 (จํานวน31ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

