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 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

21.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK379 (21.10-03.05(+1)) / EK71 (04.05-09.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 
ชั่วโมง 15 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2  ปารีส-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย 
 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) 

09.25 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชารล์เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้
(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) กรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส
(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ  
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น าท่านเที่ ยวชมกรุงปารีส (Paris)  ให้ท่านได้ถ่าย รูปด้านหน้า พิ พิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวินชี น าท่านสู่จัตุรัส
ทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็น
หอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ 
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หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางผ่าน
ชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีส
และเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์
สถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงั
มีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกั
ลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว  (ผูอ้อกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบ
ทุกยี่หอ้ น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่ง

หนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art 
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Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็น
อนุสรณส์ถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้
คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงาน
ศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการที่จะสลบั
หมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 
ชั่วโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
พักที ่Hotel Mercure Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 3  ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-เบอซองซง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินสู่เมืองเบอซองซง(Besançon) (ระยะทาง 414 กม.) อยู่ทางทิศตะวนัออกของฝรั่งเศส 

ซึ่งมีอาณาเขตติดกบัประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ชื่อดา้นการผลิตนาฬิกา 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel ibis Styles Besancon หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4  เบอซองซง-ชเตเคิลแบรก์-เมอรเ์รน-ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์ 
 Skyline View Platform 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) (ระยะทาง 296 กม.) น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขา
ชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จุงเฟรา ไอเก และมองซ ์ได้
อย่างใกลช้ิดย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงัอย่าง James Bond 007 

ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่ง
สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 

007 ที่จดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มใหค้ณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาวบอนดก์ันได้
อย่างสนกุสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 
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อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็น

ไดท้ี่ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านนั่งเคเบิล้คารก์ลบัสู่หมู่บ้านเมอรเ์รน 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3ท่าน (เพิ่มพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 

 

 5  เมอรเ์รน-ลูเซริน์-อนุสาวรียส์งิโต-สะพานไม้ชาเปล-ฟอกซท์าวน-์มิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไว้
มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ให้
ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ

ลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารไทย 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน์(FOXTOWN OUTLET) (ระยะทาง 185 
กม.) ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่สวิสเซอรแ์ลนด ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนกั คลา้ยๆ กบัหา้งสรรพสินคา้
แฟชั่น เนน้ขายสินคา้ลดราคา ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % 
อย่างจใุจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นตน้ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) (ระยะทาง 60 กม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม 
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมือง
หนึ่ง เช่น เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่iH Hotels Milano Gioia หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6  มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล-ปิซ่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกบัปารีส
และนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย น าท่านสู่จุดศนูยก์ลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง น าท่านชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนี ้
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  
1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อน
จ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั
ของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตั้งรา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า(Pisa) (ระยะทาง 282 กม.) น าชมหอเอนเมืองปิซ่า(Tower of Pisa) 

สรา้งขึน้ดว้ยหินอ่อนสีขาวเพื่อใชเ้ป็นหอระฆงัใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 177 ปี ลกัษณะเด่นของหอ
เอนแห่งนีคื้อมีความเอียง 3.97 องศาเมื่อดูแลว้เหมือนจะลม้ ส่วนสาเหตุที่เอียงสนันิษฐานว่าเป็น
เพราะการสรา้งอยู่บนพืน้ทราย ในปี ค.ศ. 1987 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหห้อเอนเมืองปิซ่าเป็น

มรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotels AC Pisa ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 7  ปิซ่า-โรม-นครวาตกินั-มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูก่รุงโรม(Rome) (ระยะทาง 350 กม.) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศอิตาลี(Italy) ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตัง้อยู่บนเนินเขาทัง้เจ็ดรมิฝ่ังแม่น า้ไทเบอรต์อนกลางของประเทศ 
โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรในอดีตมากมาย เช่นอาณาจกัรโรมนั สาธารณโรมนั และจกัรวรรดิ
โรมนั โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจักรที่
ใหญ่ที่สุดในโลกนานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน กรุงโรมไดร้บัฉายาว่าเป็น 
เมืองอมตะนคร หรือนครที่ไม่มีวนัตาย เป็นศนูยก์ลางแห่งอารยธรรม  ศนูยก์ลางแห่งศิลปวฒันธรรม 
ศูนย์กลางการปกครองและอ านาจของอาณาจักรโรมัน กรุงโรมนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวง
ทางดา้นแฟชั่นของโลก และเต็มไปดว้ยรา้นแบรนเนมชื่อดงัมากมาย นอกจากนีย้งัเป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาคริสต ์เป็นที่ตัง้ของนครรฐัวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสนัตะปาปาแห่งศาสนา
ครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่นครวาติกัน(Vatican) รฐัอิสระที่เล็กที่สดุในโลก ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของกรุง
โรม โดยมีพระสนัตะปาปาเป็นองคป์ระมุข ชมมหาวิหารเซนตปี์เตอร์(St. Peter Basilica) มหา
วิหารศกัดิ์สิทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยุโรป บริเวณทางเขา้ก่อนถึงตวัมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกบัความสวยงาม
ของลานกวา้งรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งลอ้มรอบดว้ยเสา 284 ตน้ 
และรูปป้ันนกับุญ 96 องค ์ และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก ์อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเขา้ไป
ภายในโบสถ์จะพบกับรูปสลักหินอ่อน พิเอต้า พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงาน



KER060911-EK ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี9วัน 6คนื 

 

แกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ ชมแท่นบูชาส าหรบัพระสันตะปาปาท าพิธี
มิสซา ตัง้อยู่เหนือท่ีฝังศพของนกับญุปีเตอร ์และอีกหนึ่งความงดงามของสถานที่แห่งนีคื้อโดมขนาด
เสน้ผ่าศนูย ์กลาง 42 เมตร ผสมผสานกบัความงดงามของภาพวาดเฟรสโกภ้ายใตโ้ดมขนาดใหญ่นี ้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที ่Hotel Holiday Inn Rome ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

 8  โรม-โคลอสเซีย่ม-น า้พุเทรว่ี-บันไดสเปน-ช้อปป้ิง-สนามบนิกรุงโรม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านสมัผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกโคลอสเซี่ยม(Colosseum) (ใหท้่านเก็บ
ภาพดา้นนอก)สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนไดถ้ึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็น
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สถานที่ส  าหรบัใหค้วามบนัเทิงในยุคนัน้ โดยจดัใหม้ีการต่อสูร้ะหว่าง นกัสูท้ี่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร ์
นอกจากนีย้งัมีการต่อสูร้ะหว่างนักโทษกับสตัวป่์าที่ดุรา้ยอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผูช้นะจะไดร้บั
เงินรางวลัและชื่อเสียงมากมาย ส่วนผูแ้พจ้ะถูกตัดสินว่าใหม้ี  ชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหวัแม่มือ
ของผูช้มหรือกษัตริย  ์จากนัน้น าชมความงามของน ้าพุเทรวี่(Travi Fountain) ซึ่งมีรูปป้ันของเทพ
เจา้เนปจนูตัง้โดดเด่นอยู่กลางน า้พแุห่งนี ้เชื่อกนัว่าผูท้ี่ไดม้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้แลว้หนัหลงัใชม้ือ

ขวาโยนเหรียญขา้มบ่าซา้ยลงไปในน า้พแุห่งนีแ้ลว้จะไดม้ีโอกาสไดม้าเยือนกรุงโรมอีกครัง้ จากนีใ้ห้
ท่านไดเ้ดินเล่นบริเวณบันไดสเปน(Spanish Steps) ซึ่งเป็นบนัไดที่กวา้งที่สดุและยาวที่สดุในทวีป
ยโุรป ซึ่งมีทัง้หมด 138 ขัน้  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ช้อปป้ิง เลือกซือ้ของได้อย่างจุใจ 
 ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ถนนคอนดอตติ (Via Condotti)  ที่นี่ เ ต็มไปด้วยห้างหรูๆ ขายสินค้า

เครื่องประดับมียี่หอ้ดังๆ (Brand Name street) อาทิ กุชชี่, อารม์านี, พราดา้, หลุยส ์วิคตอง, มิซ
โซน,ี เวอรซ์าเช่ อิสระใหเ้ลือกชม เลือกซือ้สินคา้ ของที่ระลกึ ของฝาก ตามอธัยาศยั 

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโรม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.05 น.  ออกเดินทางจากกรุงโรม กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) เที่ยวบินที่ EK96 

(22.05-05.55(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 10 
นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
หมายเหตุ : เดินทาง วันที ่10-18 สิงหาคม 2565 
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15.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงโรม กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) เที่ยวบินที่ EK98 

(15.25-23.15) / EK376 (03.45(+1)-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 55 
นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 

 9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
หมายเหตุ : เดินทาง วันที ่10-18 สิงหาคม 2565 
13.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
องัคาร-พธุ 19-27 กรกฎาคม 65 87,999.- 87,999.- 15,900.- 
พธุ-พฤหสับดี 10-18 สิงหาคม 65 99,999.- 99,999.- 22,900.- 
องัคาร-พธุ 16-24 สิงหาคม 65 99,999.- 99,999.- 22,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

   เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
   อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
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