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เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง 
มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – โรม 

นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน 
เข้าชมพิธิภัณฑ์เฟอร์ราร่ี & ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ฟิเดนซ่า 

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – กรุงเจนีวา 
17.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q                  

สายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways 
20.10 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY051 เคร่ือง Boeing-777 รุ่น

ใหม่น่ังสบาย พร้อมเสริฟอาหารเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง   
วนัที่2  เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อวีวัร์  
00.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับ อิมิเรท น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองสู่กรุงเจนีวา 
02.30 เหิรฟ้าสู่เมืองเจนีวา...สายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084 
06.40 เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตาม
แบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโอต-ซาววั อยู่ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบอันซี  Annecy Lake ในฝร่ังเศส หรือทะเลสาบเจนีวา 
Geneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบัตน้ๆ และยงั
ไดรั้บสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยงัมี Palais 
de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังน้ีตั้ งอยู่กลางน ้ า 
และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของอานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของ
ที่ระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆน าท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ 
Chamonix เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ชาโมนิกซ์เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ที่นกัเล่นสกีและนกัปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค ์
(Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง ให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็น
เมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไวอ้ย่างสวยงาม มี
เวลาชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง รวมถึงของฝากของที่ระลึกมากมายกับ
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บรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขา 
มองบลงั ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยโุรป และ อนัดบัที่ 11 ของโลก จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอี
วัวร์ Yvoire ซ่ึงอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่อยู่ฝ่ังทางประเทศฝร่ังเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็น
หมู่บา้นเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายกุว่า 700 ปี และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ที่สุด ตวั
บ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวลั Four Flower ระดับยุโรปและได้รับ 
International Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Novotel Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – มิลาน    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น าท่านชม“กรุงเจนีวา” เมืองนานาชาติ พนัธรัฐที่เล็กที่สุดของสวสิฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ

เจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น า
ท่านชมวิวทิวทศัน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมือง
เจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพนัธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็น
สวิสเลย ซ่ึงรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การ
นานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก ,องค์การ
กาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน ้ าพุจรวดเจทโด (Jet 

d’eau) ที่สามารถส่งน ้ าขึ้นทอ้งฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของ เจนีวา ให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวติเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีระลึกต่างๆ และที่
ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกาแบนดด์งัยีห่้อต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงของสวสิฯ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั 
อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ น าท่านออกเดินทางเขา้สู่เมือง“โลซานน์” เมืองที่คนไทยรู้จกัดีในสวสิฯ น า
คณะชมเมืองโลซานน์ เมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้น
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) 
ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวง
ของชาวไทย 2 พระองค์ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้ งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 
จากนั้นน าท่านชม เมืองโลซานน์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่  4 
เมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่สวยงาม และอากาศ
ที่ปราศจากมลพษิ จึงดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศที่น่ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  
ชมววิทิวทศัน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงราย
ริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะ
ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปราสาทชิลลอง ”ซ่ึง
สร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่
รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลัง
ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรานของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย น าท่านออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศ
อิตาลี เมืองแห่งแฟช่ันและศิลปะ  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   

พกัที่: Novotel Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 มิลาน – ดูโอโม – ช้อปป้ิงเอ้าท์เลท็ ฟิเดนซ่า เข้าชมพพิธิภณัฑ์เฟอร์ราร่ี – ปราโต้ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้ งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
จากน้ันน าคณะเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการ ของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พ  านักของผูน้ าเผด็จการ
ในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่าน 
ได้ถ่ ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้ าพุที่ โพยพุ่ งบ ริเวณ
ดา้นหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น าท่านชม “มหาวิหาร
แห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของ
เมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสี
ขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี 
ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
โลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ดีไซน์เนอร์ เอาทเ์ล็ท (Fidenza Village) ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมท่ียิ่งใหญ่ 
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิ Armani, Prada, BOSS, Coach, Calvin 
Klein, DKNY, Diesel, Dolce&Gabbana, Bally, Paul Smith, Polo Ralph Lauren, Versace ฯลฯ 
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เที่ยง อิสระบริการอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์เฟอร์ราร่ี (Ferrari Museum) ชมประวตัิความเป็นมาของรถยนตท์ี่หรูหราที่สุด
ในโลก เรียนรู้รายละเอียดของรถฟอร์มูล่าวนั และการควา้แชมป์โลกโดยรถเฟอร์ราร่ี น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ ชม
รถแข่งที่เคยเห็นกนัแต่ในโทรทศัน์กนัอยา่งใกลชิ้ด เก็บภาพรถยนตสุ์ดหรู ไปแชร์ออนไลน์ใหเ้พือ่นฝงูอิจฉาเดินชม
บริเวณก าแพงพิตสต็อปเพื่อศึกษารายละเอียดตั้งแต่เคร่ืองยนตไ์ปจนถึงพฤติกรรมคนขบัและประวติัการแข่งขนัชิง
แชมป์ เดินดูหอ้งโชวท์ั้งหา้หอ้ง มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของที่ระลึกลิขสิทธ์ิโดยตรงของเฟอร์ราร่ี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   

พกัที่: Charme Hotel, The Gate Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่าฟลอเรนซ์ –ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – กรุงโรม    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก    

น าท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเขา้ชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก
ในยุคกลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดย
เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี  ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี 
ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือ
ดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุที่
เอียง นั้นเกิดขึ้นหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุด
ไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏวา่เอียงออกจากแนวด่ิงของ
ฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ล้ม ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 
น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence 
เมืองที่ไดรั้บฉายาว่า“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”เป็น
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เมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ารวยกวา่กรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิด
ของศิลปินระดบัโลก2ท่านคือ “ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคลิแองเจลโล”   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า Old Town ซ่ึงไดถู้กจดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิ่งผ่าน
ภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเต็มไป
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที่หาชมไดย้ากยิง่จากเมือง
ไหน เที่ ยวชม  “จัตุ รัส เพี ยซ ซ่ าซินยอเรตตา” ชม
สถาปัตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซาน
ตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่
สญัลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่
ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึง
ใชเ้ป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแอง
เจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัที่:  IH HOTELS ROMA Z3 / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่
                   บันไดสเปน – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

น าท่านชม “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
2,800 ปี น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศ
เอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” น าท่านเขา้ชม
ภายในของ “มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์”(ขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัด
งานพิธีต่างๆ ทางศาสนาหรืองานประจ าชาติ ซ่ึงไม่อาจเข้าชม
ได้ เพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอ่ืนๆใน
โปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่และส าคญัที่สุดใน
นครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ของพระศาสนจักร
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โรมนัคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหา
วหิารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น“ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่
พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั  จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานที่ส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียง
ปาลาสโซ สถานที่ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” 
ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและที่มาของ “ถนนทุกสาย
มุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านไดล้งจาก
รถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่
ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้าง
ขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทางท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

สัญลักษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี  เร่ิม เป็นที่ รู้จักและมี
ช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" 
นกัท่องเที่ยวที่ไดเ้ดินทางมาเยีย่มชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนั
ว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก
คร้ัง น าท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรมเป็น สถานที่นดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลี
ซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัที่สวยงาม ให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก อิสระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลสมควรน าท่านดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

22.00 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084 
วนัที่7 อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 
06.05 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.45 เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408 
18.25 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย  ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์
ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พักท่านเดียว  
ห้องจ่ายเพิม่ 

 

19 – 25 มี.ค.63 35,900 35,900 35,900 10,000 

02 – 08 พ.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

16 – 22 พ.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

16 – 22 พ.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

06 – 12 มิ.ย.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

20 – 26 มิ.ย.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

05 – 11 ก.ค.63 49,900 49,900 49,900 12,000 

01 – 07 ส.ค.63 49,900 49,900 49,900 12,000 

08 – 14 ส.ค.63 49,900 49,900 49,900 12,000 

12 – 18 ก.ย.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

26 ก.ย. – 02 ต.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

10 – 16 ต.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนีวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่
ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษนี ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,500.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่  

     แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระมัดจ างวดแรก 20,000 บาทเป็นเงินสดเท่านั้น ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปที่มกีารการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่
เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวี
ซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และ
เวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย
ความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
• ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋
มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักและส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออก
ตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

• ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏ
ตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการต่อรองระหวา่ง
บริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพื่อที่จะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึง
อย่างใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

        *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
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 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


