
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17203 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



 

 

 

เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีววัร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์  
 ปราสาทชิลลอง – ตูริน - มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร  

 ปิซ่า - THE MALL OUTLET - โรม - นครรัฐวาตกิัน – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ 
โคลอสเซียม - น ้าพุเทรวี ่– บันไดสเปน 

ก าหนดการเดินทาง 
20-26 ก.พ.//06-12 มี.ค.//19-25 มี.ค. 2563 

(กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี  
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินเอทิฮัด(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจนีวา โดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 

วันที่2       อาบูดาบี - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์  
00.10 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี เพ่ือแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
02.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจนีวา โดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY051 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิตเิจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว น าท่านเดินทางสู่“เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ 
ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคล้าย
พระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น าท่าน
ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบเจนี
วา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีว่ากนัว่า
เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็น
สวิสเลย ซ่ึงรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ี
สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึก
สหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องค์การ
กาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน า้พุ
จรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของ
เจนีวา น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซี Annecy เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในเขต
จงัหวดัโอต-ซาววั อยู่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบอนัซี Annecy Lake ในฝร่ังเศส 
หรือทะเลสาบเจนีวา Geneva Lakeใน
สวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเท่ียว
ระดบัตน้ๆ และยงัไดรั้บสมญานามว่า "เว
นิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยงัมี 
Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือ
โบราณ ปราสาทหลงัน้ีตั้งอยูก่ลางน ้ า และ
ยงัเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี  อีกด้วย 
ฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินค้าพ้ืนเมือง ตาม
อธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่นสกี

และนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมาย
ปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชา
โมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขุนเขาสูง อิสระ
ใหท่้านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชา
โมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสัน
สดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้
อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิง



 

 

 

สินคา้พ้ืนเมืองของฝากของท่ีระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขามองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อนัดบัท่ี 11 ของโลก อิสระเดิน
ชมเมืองเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของฝากของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง อวีวัร์ Yvoire ซ่ึง
อยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝ่ังทางฝร่ังเศส ชมบา้นเมืองโบราณสมยัยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของ
ฝร่ังเศส มีอายกุว่า 700 ปี และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือจะ
ถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวลั Four Flowerระดบัยโุรปและไดรั้บ International 
Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      Novotel Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่3       เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านออกเดินทางเข้าสู่เมือง“โลซานน์”เมืองที่คนไทยรู้จกัดีในสวสิฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จ
ย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย 
น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมือง น า
ท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ มหา
วิหารนอร์ทเทรอ น าท่านเดินทางผ่าน
เมือง “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตาก
อากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้ งในฤดูร้อน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชมวิวทิวทศัน์ของ
คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะ
ถ่ายภาพท่ีระลึกบริเวณดา้นหนา้ของ “ ปราสาทชิลลอง ”ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ 
ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรด
ปรานของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง  “โตริโน่” 

หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของแคว้นปีเอ
มอนเตและยงัเป็นเมืองหลวงเก่าของ
อิตาลี น าท่านเที่ยวชมย่านจตุรัสซาน 
คาร์โล “Piazza San Carlo” จตุรัสกลาง
เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัวงัมาดา



 

 

 

มา “Palazzo Madama” ซ่ึงเป็นวงัเก่าในอดีตของกษตัริยห์ลายองคใ์นราชวงศซ์าวอย สร้างในสมยัศตวรรษ
ท่ี 17 โบสถ์ซานตา ครอสตน่ิา “Santa Cristina. และโบสถ์ซาน คาร์โล “San Carlo” และมหาวิหารแห่งโต
ริโน่ “Duomo di Torino” หรือ Cathedral of San Giovanni เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองตอรีโน่ ใช้
เป็นท่ีเก็บผา้ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นผา้ห่อพระศพของพระเยซู รู้จกักนัในนามว่า “Shround of Turin”   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     Novotel Hotel   หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่4       ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองมลิาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
จากนั้นน าคณะเกบ็ภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของ
พวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านัก
ของผูน้  าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 
คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้
ถ่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่ง
บริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้
น าท่านชม “มหาวหิารแห่งมิลาน หรือดู
โอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของ
เมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 
ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า“เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ”เป็น

เมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13 -16 ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม
เป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึง
เคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ิน
ก าเนิดของศิลปินระดับโลก2ท่าน คือ 
“ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจล
โล” น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Old 
Town ซ่ึงได้ถูกจัดให้เป็นเขตเมือง
ปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง
ผ่านภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรม
อนัแสนงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

 

ซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหาร
ท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่สญัลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ ์จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซัน
ตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :  CHARME HOTEL  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่5       ปิซ่า – THE MALL OUTLET – โรม   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกในยุคกลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 
ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับ
หอเอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสาหินอ่อนที
สลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดัง
แห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก 
ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดข้ึนหลงัจาก
เมื่อสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้ง
หน่ึง เมื่อวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่
ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ THE MALL OUTLET  ศูนย์เอาท์เลท็ที่ใหญ่และมสิีนค้าหลากหลายที่สุด มี

เวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, 
Paul Smith, POLO ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่ :      IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่6      โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเก่า – น ้าพเุทรวี่ – บันไดสเปน – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   



 

 

 

น าท่านชม “กรุงโรม” Rome เมือง
หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้
ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้ งอยู่ทาง
ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 
ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐ
วาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ 
“ รัฐอสิระที่เล็กที่สุดในโลก ” น าท่าน
เขา้ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึง
ไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณ ี  ควิต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเที่ยว
อ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์
ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล
โล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” 
( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระ
มารีอุม้พระศพของพระเยซูเจ้าไวบ้นตัก 
จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานท่ีส าคัญ
ต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่
ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” 
Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลาง
ก รุงโรม ผ่ านชมระ เบี ยงปาลาสโซ 
สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี
ในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระบิดาของชา   อิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชม
ร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” ใหท่้านไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพ
คู่กบั “สนามกฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้าง
เกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างข้ึนมาใน
สมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทางท่านจะ
สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” 

ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของกรุงโรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

 

น ้าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" นักท่องเท่ียว
ท่ีไดเ้ดินทางมาเยีย่มชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีก
คร้ัง น าท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่าง
หน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์เที่ยวบินที่ EY084 

วันที่7      อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

07.05 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี  (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 
18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

20-26 ก.พ. 2563 38,900 38,900 38,900 14,000 

06-12 ม.ีค. 2563 38,900 38,900 38,900 14,000 

19-25 ม.ีค. 2563 39,900 39,900 39,900 14,000 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต  ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  า
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
 พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,000.-) 



 

 

 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่
 พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรกจ านวน 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะต้องใช้
เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
 ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้า

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน
ไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ
การต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 



 

 

 

 


