
 
 
 
 

 
 
 

 
 

พชิติยอดเขาจงุเฟรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์
พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คนื พกั Interlaken

พกัเมอืงลูเซิร์น  เมอืงเลก็ๆอนัแสนน่ารัก
แวะเที-ยวมลิาน มชืี-อเสียงในด้านแฟชั-นและศิลปะพร้อม

เที-ยวเกาะเวนิส 
นครรัฐวาติกนั เที-ยวชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ7าค่าที-สุดแห่งหนึ-งของโลก

!! !! !! !! !! !! !!
ฝรั-งเศส: หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม
สวติเซอร์แลนด์  : ฟองดูชุดใหญ่ต้นตําหรับสวติเซอร์แลนด์ 
อติาล ี : พซิซ่าต้นตําหรับอติาล ี+ สปาเกต็ตี7อติาลี

 
 

พชิติยอดเขาจงุเฟราTOP OF EUROPE
 

พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถิ-นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที-สําคญัเที-ยวแบบ 
Interlaken สถานตากอากาศที-นักท่องเที-ยวจากทุกมุมโลกชื-นชอบมากที-สุด

เมอืงเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจําเมอืง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั
มชืี-อเสียงในด้านแฟชั-นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน

เที-ยวเกาะเวนิส ชมววิบรรยากาศของเวนิส 
มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ7าค่าที-สุดแห่งหนึ-งของโลก

!! !! !! !! !! !! !!  ลิ7มรสเมนูพเิศษ!!!! !! !! !! !! 
เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนื7อ/ปลา + ของหวาน 

ฟองดูชุดใหญ่ต้นตําหรับสวติเซอร์แลนด์  
สปาเกต็ตี7อติาล ี

TOP OF EUROPE 

มไีกด์ท้องถิ-นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที-สําคญัเที-ยวแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 
สถานตากอากาศที-นักท่องเที-ยวจากทุกมุมโลกชื-นชอบมากที-สุด 
สัญลกัษณ์ประจําเมอืง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั 

ถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 

มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ7าค่าที-สุดแห่งหนึ-งของโลก 



 
 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง  
เดือนเมษายน 61 : วนัที- 9 – 17 เมษายน 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ปารีส 
17.30 น. � คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที� 

สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�ง
ขึ)นเครื�อง 

21.15 น. �ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส
อาหารและเครื-องดื-มตลอดเที-ยวบิน

 
วนัที-สอง ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–

เนยในร้านสุดหรู 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาล์เดอโกล์ล

ยโุรปนาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์
ที� 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระย
ซายส์(มีไกด์ท้องถิ�นบรรยาย
เที�ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)พระราชวงัที�ถูกสร้าง
เพื� อให้ใหญ่ที� สุดในปฐพี  
พระราชวงัซึ� งได้รับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูห
บรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น 
พอลโล, หอ้งนโปเลียนหอ้งบรรทมข
เรื�องราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ�งใหญ่
ระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มรื�นและหลากหลายด้
เดินทางเขา้สู่นครปารีสนครหลวงของฝรั�งเศส ศู
แซน 

เที-ยง � รับประทานอาหารกลางวั
บ่าย หลงัจากนั)นนาํท่านเขา้ชมความยิ�งใหญ่อลงัก

ทอ้งถิ�นบรรยายขอ้มูลแน่นปึB กที�สําคญัเที�
ชื�อทางการวา่THE GRAND LOUVRE  
เก่าแก่ที� สุดและใหญ่ที� สุดแห่งหนึ� งของโล
พระราชวงัมาก่อนโดยกษตัริฟิลิป
ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงัพร
ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานที�จดัแสดงและเก็บรั

เมษายน // 12 – 20 เมษายน 61 (วนัสงกรานต์) 

คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั7น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�ง

มหานครปารีส โดยเที�ยวบินที�QR 833 /QR 041แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา 
อาหารและเครื-องดื-มตลอดเที-ยวบิน 

–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่นํ7าแซน–ชมเมือง– อาหารพื7นเมืองหอยเอส

สนามบินชาล์เดอโกล์ลหลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้
แวร์ซายส์อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครอ

งตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตรนาํท่านเขา้ชม 
มีไกด์ท้องถิ�นบรรยาย ขอ้มูลแน่นปึB ก ที�สําคญั

พระราชวงัที�ถูกสร้างขึ)นมา
ปฐพี  ชมความอลังการของ
ารตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตร

ห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ
องนโปเลียนหอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภา

มาของอดีตอนัยิ�งใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี)  จากนั)นอิสระให้ท่านไ
ร่มรื�นและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยง
นครหลวงของฝรั�งเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชั�นชั)นนาํของโลก ตั)งอยูริ่

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 
าชมความยิ�งใหญ่อลงัการณพิพิธภัณฑ์ลูฟร์(มีไกด์
แน่นปึB กที�สําคญัเที�ยวแบบVIP ไม่มีต่อคิว) หรือใน

THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ที�มีชื�อเสียงที�สุด
ที� สุดแห่งหนึ� งของโลกตัวตึกที�ตั) งอยู่ เคย เป็น

ตริฟิลิป-ออกสัตสัสร้างเป็นป้อมปราการจากนั)นพระเจา้ชาร์ลที�
ร์ให้เป็นพระราชวงัพระเจา้หลุยส์ 13และ14 เคยประทบัอยู่ที�นี�

นที�จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที�ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็น

สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR)
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�ง

แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา  บริการ

อาหารพื7นเมืองหอยเอสคาโก้อบ

าเมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน
กลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์

นาํท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์

ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึง
จากนั)นอิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นที�

ดบัสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลานาํท่าน
นนาํของโลก ตั)งอยูริ่มสองฝั�งของแม่นํ) า

ากนั)นพระเจา้ชาร์ลที�5 
เคยประทบัอยู่ที�นี�

รงคุณค่าระดบัโลกเป็น



จาํนวนมากกว่า 40,000 ชิ)นมีตั)งแต่ศิลปะสมั
ซองซ์ให้ท่านไดถ่้ายรูปกับปิรามิดแก้
ชื�นชมภาพวาดโมนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินชี
ชาวอิตาเลียนภาพวาดชวนพิศวงเนื�องมาจากรอย
ที�อยู่ในภาพจนทาํให้ผุค้นวิจารณ์กนัมากว่าแท้
เป็นบุรุษหรือสตรีชมรูปปั) นภาพเทพธิดาวีนสั
สําคญัของโลกสภายในพิพิธภณัฑ์
สถานที�สําคญัคู่บา้นคู่เมือง ผ่านชมความงดงา
ศิลปะเรอเนสซองส์ซึ� งไดรั้บการอนุรักษดู์แ
ของทศันียภาพที�ร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีส
เช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ
แรก สถานที�ตั)ง มหาวหิารนอเตรอดาม
ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที�สําหรั
พระราชวงักองแซร์เจอรีวงัทรงชาโตแ้ละเรือนจาํ

คํ-า   รับประทานอาหารแบบพื7นเมืองฝรั-งเศส
สเต๊กสไตล์ฝรั-งเศส 1 อย่าง อาทิเนื7อหมู
ตบท้ายด้วยของหวาน )

 
 � พกัค้างคืน ณMERCURE PARIS PORTE 
 
วนัที-สาม ชั7น 2 ของหอไอเฟิล–ประตูชัย
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ 
 นําท่าน ขึ7นลิฟท์สู่ชั7น 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลัก

เป็นหอสูงสร้างดว้ยโครงเหล็กทั)งหมด โดยชา
ฟุต ใชเ้หล็กทั)งหมด 7 พนัตนั สร้างขึ)นเมื�
100 ปีหลงัการปฏิวติัฝรั�งเศส ท่ามกลางเสียงคั
เกลียดอปัลกัษณ์เป็นที�สุด หารู้ไม่วา่อีกไม่
ตนันี)  จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองที�
เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทศันียภาพอนัสวยงาม
และจุใจหลงัจากนั)นนาํท่านไปชม
ก่อนนั�งรถผา่นชมสองฟากฝั�งถนนชองป์เซลิเซ่

ชิ)นมีตั)งแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนักรีกโรมนัอียิปต์ภาพเขีย
ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้วซึ� งเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเชื)อ

ของเลโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรและสถาปนิกอจัฉริยะ
นพิศวงเนื�องมาจากรอยยิ)มอนัเปี� ยมดว้ยเลศนยัของนาง

คนวิจารณ์กนัมากว่าแทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่าคือใครกนัแน่
ปปั) นภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะ

ธภณัฑ์นาํท่านสู่ ท่าเรือPont de L’almaเพื�อลงเรือ 
เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเก่
ไดรั้บการอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใ
นสรรสร้างให้นครปารีสไดชื้�อวา่เป็นนครที�มีความงดงามที�สุดแห่งหนึ� ง

ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ 
มหาวหิารนอเตรอดามสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิกที�ประดบัตกแต่งดว้ย

ที�สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ) นครองราชย์ มีอา
วงัทรงชาโตแ้ละเรือนจาํหลวงซึ�งเคยเป็นที�คุมขงัพระนางมารี องัตั

รับประทานอาหารแบบพื7นเมืองฝรั-งเศส(เมนู หอยเอสคาโก้อบเน
อย่าง อาทิเนื7อหมู/เนื7อววั/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรั-
) 

MERCURE PARIS PORTE D'ORLEANS หรือเทยีบเท่า(คืนที- 

ประตูชัย–ช็อปปิ7 งห้างแกลลารี- ลาฟาแยตต์รถไฟด่วน TGV–
 ห้องอาหารของโรงแรม 

ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค
รงเหล็กทั)งหมด โดยชาวฝรั�งเศสชื�อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 
พนัตนั สร้างขึ)นเมื�อ พ.ศ. 2413 เพื�อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 
งเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนในสมยันั)นว่า รูปทรงน่า

สุด หารู้ไม่วา่อีกไม่กี�สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร นํ) าหนกั 
ญลกัษณ์ประจาํเมืองที�คนทั�วโลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้

ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทั�วถึง
นาํท่านไปชมประตูชัยสัญลกัษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน

ากฝั�งถนนชองป์เซลิเซ่ตน้แบบถนนราชดาํเนินของไทย

กโรมนัอียิปต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนส
อกแบบโดยสถาปนิกเชื)อสายอเมริกนั - จีนนาํท่าน

เพื�อลงเรือ บาโตมูซ ล่อง แม่นํ7าแซน ชม
โบราณสถาน และอาคารเก่าแก่สร้างขึ)นตามสไตล์ของ

ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงาม
งดงามที�สุดแห่งหนึ� งของโลก อาทิ

เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่ง
กที�ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงาม ซึ� ง

ยนขึ) นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และ 
มขงัพระนางมารี องัตวัแนตต ์ฯลฯ 

เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก 
ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรั-งเศส 

คืนที- 1) 

–ดิจอง 

อลังการโรแมนติค
เอฟเฟล มีความสูง 984 

ฉลองครบรอบ 
ยนั)นว่า รูปทรงน่า

เมตร นํ) าหนกั 10,000 



ซึ� งเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราค
เที-ยง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื-อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปปิ7 งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที-

นาํท่านสู่ร้านสินค้าปลอดภาษี
นกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เครื�องสํา
รวมทั)งเสื)อผา้ BRAND NAME 
ห้างสรรพสินคา้ชื�อดงั แกลลารี- ลาฟาแยตต์
ไม่มี ความประสงคช็์อป
เพราะยา่นช็อปปิ) งอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้น
TGV นําท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง
สนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 
ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน 
ชมทิวทศัน์ของทอ้งทุ่ง และชีวิตผูค้นชาวฝรั�
เมืองที�มีชื�อเสียงเรื�องไวนืของฝรั�งเศส

  คํ-า � รับประทานอาหารคํ-า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 � พกัคา้งคืน ณNOVOTEL SUD 
 
วนัที-สี-  ดิจอง –ลูเซิร์น–สะพานไม้ชาเปล 
เช้า   �รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํคณะออกเดินทางสู่นาํท่านเดินทาง
เดินทางสู่เมืองลูเซิร์นเมืองนี)ตั)งอยูริ่มท
ชื�อวา่ เวยีวาลด ์ สแตร์ทเตอร์ 
พนัธรัฐนาํท่านชมสะพานไม้ชาเปล
เซิร์นสะพานไมที้�เก่าแก่มีอายหุลายร้อยปีนาํท่านชม
ของความซื�อสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวสิเซอร์แลนดที์�เสียชีวติในประเทศ
ฝรั�งเศสระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิว ั
แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน 

เที-ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคา
บ่าย ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อนชื�นชมบรรยากาศ

นาฬิกาสวสิฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP 
ที�ระลึกเช่น มีดสวสิฯ พร้อมสลกัชื�อ

คํ-า �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณ IBIS STYLES LUZERN C
 
วนัที-ห้า         ลูเซิล์น–ยอดเขาจุงเฟรา Top of 
เช้า   �รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ)นมุ่งหน้าขึ)นสู่หมู่ 

สายจุงฟราวบาห์เนน ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้

ละร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื�อกอ้งโลก 
อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื-อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปปิ7 งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที-

ร้านสินค้าปลอดภาษียา่นออสมนับูโลวาร์ด เพื�อให ้ ท่ า น ไ ด้ เ ลื อ ก ซื) อ สิ น ค้
ะ อาทิเช่น เครื�องสําอาง, นํ) าหอม, เครื�องประดบั, กระเป๋าหนงั และเครื�

BRAND NAME จากฝรั�งเศส จากนั)นอิสระให้ท่านช็อปปิ) งสินคา้ที�มีชื�
แกลลารี- ลาฟาแยตต์ซึ� งมีสินคา้แบรนด์เนมทุกยี�ห้อรวมถึง

ความประสงคช็์อปปิ) งสามารถเดินชมความงามของ บา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า
กลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก สมควรแก่เวลานาํท่านเดิ

เมืองดิจองด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและ
สนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั-วโมง (ไม่
ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน )ผา่น

และชีวิตผูค้นชาวฝรั�งเศสในชนบทไปยงั เมืองดิจอง 
ของฝรั�งเศส 

ห้องอาหารของโรงแรม(อาหารพื7นเมือง สไตล์ฝรั-งเศส 
NOVOTEL SUD HOTEL DIJONหรือเทียบเท่า(คืนที�2) 

สะพานไม้ชาเปล –อนุสาวรีย์สิงโต (สวติเซอร์แลนด์) 
ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ นาํท่าน
เมืองนี)ตั)งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ที�

ตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบสี�
สะพานไม้ชาเปลสัญลกัษณ์ของเมืองลู

เซิร์นสะพานไมที้�เก่าแก่มีอายหุลายร้อยปีนาํท่านชมอนุสาวรีย์สิงโตสัญลกัษณ์
ของความซื�อสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวสิเซอร์แลนดที์�เสียชีวติในประเทศ
ฝรั�งเศสระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝรั�งเศส

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ชื�นชมบรรยากาศกลางเมืองน่ารักเพลิดเพลินกบัการช้อปปิ) งที�มีร้านตวัแทนจาํหน่าย

ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ 
ที�ระลึกเช่น มีดสวสิฯ พร้อมสลกัชื�อ, สินคา้พื)นเมืองของที�ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้

ภัตตาคาร 
IBIS STYLES LUZERN CITYหรือเทียบเท่า (คืนที� 3) 

Top of Europe–อนิเทอร์ลาเก้น 
ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ)นมุ่งหน้าขึ)นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื-อนําท่านขึ7นรถไฟ 
ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้

อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื-อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปปิ7 งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที- 
ท่ า น ไ ด้ เ ลื อ ก ซื) อ สิ น ค้ า ที� คื น ภ า ษี ใ ห้ กั บ

กระเป๋าหนงั และเครื�องหนงัอื�นๆ
อปปิ) งสินคา้ที�มีชื�อเสียงของฝรั�งเศสภายใน

มถึง LOUISE VUITTON ท่านที�
โรงละครโอเปร่าที�เก่าแก่สวยงาม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ 

เมืองดิจอง 

สไตล์ฝรั-งเศส ) 

กลางเมืองน่ารักเพลิดเพลินกบัการช้อปปิ) งที�มีร้านตวัแทนจาํหน่าย
เป็นตน้ หรือเลือกซื)อของฝากของ

ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื-อนําท่านขึ7นรถไฟ 
ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ที�มีทุ่งหญา้อนั



เขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูก
แบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝงูววัพื)นเมืองที�กระจดักระจายแทะเล็ม
หญา้อยูท่ ั�วบริเวณ ลาํธารนํ) าธรรมชาติเล็กๆ
ที�มีภูเขาหิมะตั)งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะได้รับความ
ประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยนบรรยากาศโดยการ 
รถไฟชมวิวท่องเที-ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้ว
เปลี-ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที-สถานีไคลน์ไชเด็ก
ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั-งถึง สถานีรถไฟที-สูงที-สุดในยุโรป 
ความสูง 4,158 เมตร (13,642
บอกวา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี)ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั)งปี ในปี 
อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ 
ที�สร้างโดยการเจาะธารนํ)าแขง็เขา้ไปถึง 
สัมผสัหิมะที�ลานพลาโต Plateau 
พร้อมซื)อของที�ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั

เที-ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา
บ่าย นาํท่านขึ)น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ ที�ความสูง 

360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ
การเดินทางสู่ยุงค์ฟราวยอร์ค
ได้มาจุดชมวิวจุดนี7 เหมือนมาไม่ถึง
นาํคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีก
ดา้นหนึ�งเพื�อ เปลี�ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซํ) าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองที�สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ� งมี
ความสวยงามมากจนยากที�จะลืม  แวะเปลี�ยนรถไฟที�สถานีไคลน์ไชเด็คซึ� งบริเวณสถานีนี)  ลน้เกลา้รัชกาล
เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทั�งถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 
กลางเมือง ตั)งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชื�อ 
พกัผ่อน ชื�นชมบรรยากาศของตวัเมืองที�มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวั
เมือง รวมทั)งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา่ 
เมืองอีกดว้ย 

คํ-า �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณCITY OBERLAND
 
วนัที-หก อนิเทอร์ลาเก้น–มิลาน–เวนิส 
เช้า   �รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี ตั)งอยู่บริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มีชื�อเสียงในด้านแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลานถูกจดัให้เป็นเมือง

เขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูก
แบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝงูววัพื)นเมืองที�กระจดักระจายแทะเล็ม
หญา้อยูท่ ั�วบริเวณ ลาํธารนํ) าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉากหลงั

ะหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะได้รับความ
ประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยนบรรยากาศโดยการ นั-ง
รถไฟชมวิวท่องเที-ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้ว
เปลี-ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที-สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที�จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์�ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวที้�

จนกระทั-งถึง สถานีรถไฟที-สูงที-สุดในยุโรป Top of Europe 
13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ) าแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx 

บอกวา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี)ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั)งปี ในปี 
อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั)นนาํท่าน 
ที�สร้างโดยการเจาะธารนํ)าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ)าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั)นชมวิวทิวทศัน์และ

Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที�ทาํการไปรษณียที์�สูงที�สุดในโลก
พร้อมซื)อของที�ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 

หรืออาคารสังเกตุการณ์ ที�ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 
องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ

ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรปไปแล้วไม่
หมือนมาไม่ถึงไดเ้วลาอนัสมควร

นาํคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีก
ดา้นหนึ�งเพื�อ เปลี�ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซํ) าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองที�สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ� งมี
ความสวยงามมากจนยากที�จะลืม  แวะเปลี�ยนรถไฟที�สถานีไคลน์ไชเด็คซึ� งบริเวณสถานีนี)  ลน้เกลา้รัชกาล
เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทั�งถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)เดินทางต่อสู่ 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 
กลางเมือง ตั)งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชื�อ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่น
พกัผ่อน ชื�นชมบรรยากาศของตวัเมืองที�มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวั

โนคูซาลอายุกวา่ 100 ปีที�งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของ

ภัตตาคาร(ฟองดูชุดใหญ่ ต้นตําหรับสวติเซอร์แลนด์)
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที� 4) 

 
ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั)งอยู่บริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มีชื�อเสียงในด้านแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลานถูกจดัให้เป็นเมือง

เขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูก

รถไฟที�จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์�ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวที้�
Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ� ง มี

Sphinx นกัท่องเที�ยวหลายๆคน
บอกวา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี)ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั)งปี ในปี 2001  

จากนั)นนาํท่าน ชม ถํ7านํ7าแข็ง1,000ปี  
เมตร พร้อมชมนํ)าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั)นชมวิวทิวทศัน์และ

ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที�ทาํการไปรษณียที์�สูงที�สุดในโลก

ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 

ดา้นหนึ�งเพื�อ เปลี�ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซํ) าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองที�สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ� งมี
ความสวยงามมากจนยากที�จะลืม  แวะเปลี�ยนรถไฟที�สถานีไคลน์ไชเด็คซึ� งบริเวณสถานีนี)  ลน้เกลา้รัชกาลที�5 

เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง

enzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ 
สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่น

พกัผ่อน ชื�นชมบรรยากาศของตวัเมืองที�มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวั
ปีที�งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของ

) 

เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั)งอยู่บริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มีชื�อเสียงในด้านแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลานถูกจดัให้เป็นเมือง



แฟชั�นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี) มิลานยงัเป็นที�รู้จกัจากประเ
คริสตม์าสที�เรียกวา่ ปาเนตโตเน 
ถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  
ด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน 
เด่นที-สุดของเมืองมิลาน และ
ที�สุดในโลก ซึ� งใช้เวลาสร้างนานถึง 
นอกเหนือจากความวิ จิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปั) นนบักว่า 
3000 รูป ที�สวยงามไม่แพก้นั 

เที-ยง  � รับประทานอาหารกลางวั
 ไดเ้วลานดัหมาย นาํท่าน เดินทางสู่ 

แห่งหนึ�งของโลก “เมืองที�ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน
มากกวา่ 4,00 แห่ง 

คํ-า �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร

 �พกัคา้งคืน ณNovotel Venice Mestre
 
วนัที-เจ็ด เวนิส–ปีซ่า– หอเอนปีซ่า  
เช้า   �รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเชโต

กล่าวขานว่าโรแมนติกที�สุดแห่งหนึ� งของโลก
ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กว่า 
เชื�อมมากกวา่ 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าที� 
มาร์ก)จากนั)นนาํท่านเดินเทา้ไปยงั
ของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ
พระราชวังดอจ กับ เรือนจํา
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคนั)นอีกดว้ย ชม 
และอาคารรายระเบียง สําหรับนักท่องเที�ยวนั�งพกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟชื�อดงัหรือเลือกช้อปปิ) งสินคา้
ของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น 
เฉพาะมาตั)งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ)นมีรูปแบบและคุณภาพ
เวลานดัหมายนาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝั�ง 

เที-ยง  � รับประทานอาหารกลางวั
บ่าย นาํท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า 

MONTE PISANO ทางตะวนัตกของแคว้นทั
คานี อดีตเมืองท่าริมชายฝั�งทะเลเมดิเตอร์
ฝั� งตะว ันตก ที� มี ชื� อ เ สียงข องชาวโรมันช่ว
ศตวรรษที� 11-13 บา้นเกิดของนกัดาราศา

แฟชั�นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี) มิลานยงัเป็นที�รู้จกัจากประเ
คริสตม์าสที�เรียกวา่ ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไป
ถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูป
ด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที-โดด

และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที�ใหญ่
ที� สุดในโลก ซึ� งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที�
นอกเหนือจากความวิ จิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปั) นนบักว่า 

 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 

ท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที�ยวที�ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกที�สุด
เมืองที�ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 

ภัตตาคาร(อาหารพื7นเมือง) 

Novotel Venice Mestreหรือเทียบเท่า (คืนที� 5) 

ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่าเรือตรอนเชโตจากนั)นลงเรือเหมาลาํส่วนตวัเดินทางสู่ เกาะเวนิส

กล่าวขานว่าโรแมนติกที�สุดแห่งหนึ� งของโลก“เมืองที-ใช้เรือแทนรถ 
เป็นเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน

แห่ง เรือจอดเทียบท่าที� ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์
จากนั)นนาํท่านเดินเทา้ไปยงัจัตุรัสซานมาร์โกอนัเป็นศูนยก์ลาง

สะพานถอนหายใจที� เชื� อมต่อระหว่าง
เรือนจําโบราณอันเคยเป็นที�ประทับของเจ้าผูค้รองนครเว นิสใน อดีต อีกทั) งยงัเป็น

ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคนั)นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
อาคารรายระเบียง สําหรับนักท่องเที�ยวนั�งพกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟชื�อดงัหรือเลือกช้อปปิ) งสินคา้

ของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น เครื-องแก้วมูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะมาตั)งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ)นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที�ยอมรับจากนกัท่องเที�ยวทั�วโลก

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝั�ง ท่าเรือตรอนเชโต้ 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารพื7นเมือง พซิซ่าต้นตําหรับอติาลี

โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลยัที�เก่าแก่ของอิตาลีไปยงั ปีซ่า
ทางตะวนัตกของแคว้นทสั

ชายฝั�งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อเสียงข องชาวโรมันช่วง

บา้นเกิดของนกัดาราศาสตร์เอก

แฟชั�นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี) มิลานยงัเป็นที�รู้จกัจากประเพณี
อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไป

เมืองท่องเที�ยวที�ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกที�สุด
มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื�อม

เกาะเวนิส เมืองท่องเที�ยวที�ไดรั้บการ

อันเคยเป็นที�ประทับของเจ้าผูค้รองนครเว นิสใน อดีต อีกทั) งยงัเป็น
สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

อาคารรายระเบียง สําหรับนักท่องเที�ยวนั�งพกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟชื�อดงัหรือเลือกช้อปปิ) งสินคา้
ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เป็นที�ยอมรับจากนกัท่องเที�ยวทั�วโลกถึง

ต้นตําหรับอติาล+ีสเต็ก+ของหวาน) 
ปีซ่าเมืองซึ� งตั)งอยู่ระหว่างเชิงเขา 



ของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ นาํท่านนั�
ที�ตั)งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม
หอระฆงั ที�เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการ
และนบัวา่เป็นสิ�งมหศัจรรยอี์กชิ)นหนึ�งขอ
อธัยาศยั 

คํ-า �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณGALILEI  HOTEL 
 
วนัที-แปด ปีซ่า–โรม– วาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์
เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิ

ความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบ
และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผข่ยายออกไปทุกทิศทุก

เที-ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านเดินทางขา้มแม่นํ)าไทเบอร์ ซึ� งไหลผ่

มีขนาดเล็กที�สุดในโลก และยงัเป็นศูนยก์ลา
ระลึกบริเวณด้านหน้าลานกวา้งของ 
วงกลมสองดา้นเป็นผลงานชิ)นเอกของเบอร์นินี�
ขนาดใหญ่ที�สุดโลก ซึ� งจุผูค้นไดถึ้ง 
มากมาย เช่น ปีเอตา้ รูปแกะสลกัหินอ่อนพระ
ขนาดใหญ่ ซึ� งมีภาพเขียนอนังดง
โนปีซึ� งเป็นแท่นบูชาในโบสถ์ออกแบบอย่างวิจิตร
สิ�งก่อสร้างอนังดงามซึ� งถือไดว้า่เป็นเอก
สิ�งมหัศจรรยแ์ห่งหนึ� งของโลกนั�นคือ 
ยกัษ์ที�สามารถจุคนได้กว่า 50
เซียมยงัมี ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะข
อิสระใหท้่านชมและถ่ายรูปที�ระลึกตามอธัยา
นั�งรถผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรว
ระเบียงปาลาสโซ่ ที�กล่าวสุนทรพจน์ของ
บิดาของชาวอิตาลี  นาํท่านชม
ซานิอุสอะกริบปาจุดมุ่งหมายในการสร้างไ
และซ่อมใหญ่ในปีค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ{ เซพติมิ
รียนมีวตัถุประสงคเ์พื�อใชเ้ป็นเทวสถานของเท
อาทิตยD์IANA พระจนัทร์MARS 
ลกัษณะเด่นของตวัวหิารคือมีหลงัคาทรงกลมแล
มีความสูงถึง43.3เมตรรายละเอียดของโดม
กวา่สองพนัปีตั)งแต่คริสตษ์ตวรรษที�
และผูพ้ลีชีพเพื�อศาสนานาํท่านชม 
ดว้ยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที�งดงามอลงัการด้

โอ กาลิเลอิ นาํท่านนั�งรถบสัทอ้งถิ�นประจาํเมืองเขา้สู่ ศูนยก์ลางของเมืองที� จตุัรัส
ติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจาํเมือง สร้างขึ)นดว้ยสถาปัตยก

พราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนทาํให้ไดชื้�อวา่ หอเอนปีซ่า
ศจรรยอี์กชิ)นหนึ�งของโลก อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นที�ระลึกต

ภัตตาคาร 
GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า(คืนที� 6) 

มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี-ยม –วหิารแพนเธออน–นํ7าพุเทรวี- 
ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ� งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที�สุดของแควน้
อนแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออกโรมเป็นศูนยก์ลางของค
ผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที�มีคาํกล่าววา่“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 
นํ)าไทเบอร์ ซึ� งไหลผา่นใจกลางเมืองเขา้สู่นครวาติกัน รัฐอิสระซึ� งที�
ก และยงัเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตจกัรโลก นาํท่านถ่ายรูปที�

านกวา้งของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ� งมีทางเดินทางเดิน
นชิ)นเอกของเบอร์นินี� จากนั)นนาํท่านเขา้ชมภายในมหาวิหารซึ�

งจุผูค้นไดถึ้ง 50,000 คน ซึ� งประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะชิ)นเอก
รูปแกะสลกัหินอ่อนพระแม่มารีอุม้พระเยซูไวบ้นตกั และ 

ซึ� งมีภาพเขียนอนังดงามวิจิตรผลงานของศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล 
สถ์ออกแบบอย่างวิจิตรพิสดารโดย เบอร์นินี�  สมควรแก่เวลานําท่านไป

ซึ� งถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของกรุงโรมและจดัเป็น
งของโลกนั�นคือ โคลอสเซี-ยมเคยเป็นสนามกีฬา

50,000 และทางด้านตะวนัตกของโคลอส
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของ จกัรพรรดิคอนสแตนติน

ยรูปที�ระลึกตามอธัยาศยัถึงเวลานดัหมายนาํท่าน
องศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิ{ สิทธิ{ ที� โรมันฟอรั-ม 

ที�กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที-
ชมวิหารแพนเธออนเป็นสถาปัตยกรรมสําคญัสร้างขึ)นโดยจกัรพรรดิ

ดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิ
โดยจกัรพรรดิ{ เซพติมิอุสเซเวรุสและคาราคาลาการก่อสร้างในสมยัจั

อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั7 องคห์รือเทพแห่งดาวใน
MARS องัคารMERCURY พุธJUPITER พฤหัสVENUS 

รคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นครึ� งวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิต
เมตรรายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหารรวมถึงโครงสร้างที�แข็งแรงและยืน

ริสตษ์ตวรรษที�7เป็นตน้มาวิหารแห่งนี) ถูกใชเ้ป็นโบสถ์โรมนั
นาํท่านชม นํ7าพุเทรวี- ซึ� งจดัไดว้า่เป็นนํ)าพุที�สวยที�สุดแห่งหนึ�

ารอกที�งดงามอลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากนัว่าถ้ามา

งของเมืองที� จตุัรัสแคมโป สถาน
ร้างขึ)นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ และ 

อนปีซ่า 
ถ่ายรูปเป็นที�ระลึกตาม

นํ7าพุเทรวี- –บันไดสเปน 

าดใหญ่ที�สุดของแควน้ลาซิโอ มีทั)ง
โรมเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยุคโบราณ 

ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม” 

รัฐอิสระซึ� งที�
ก นาํท่านถ่ายรูปที�

ซึ� งมีทางเดินทางเดินครึ� ง
ายในมหาวิหารซึ� งมี

ศิลปะชิ)นเอก
บนตกั และ ยอดโดม

 ตรงกลางมหาวิหารมี ศาลาคา
สมควรแก่เวลานําท่านไปพบกับ

โรมันฟอรั-ม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม 
เตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที- 2 หรือพระ

สร้างขึ)นโดยจกัรพรรดิมาร์คุสวิบ
างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนในค.ศ. 126 

าการก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเด
องคห์รือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะAPOLLOพระ

VENUS ศุกร์SATURN เสาร์
างอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมาวิหาร

ร้างที�แข็งแรงและยืนหยดัมานาน
ถูกใชเ้ป็นโบสถ์โรมนัแคธอริคอุทิศแด่พระแม่มารี

พุที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในโรม ออกแบบก่อสร้าง
ลเวีย ว่ากนัว่าถ้ามาโรมแลว้ไมไ้ดเ้ห็น



นํ) าพุเทรวี�ก็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม และเมื�อ
กลบัมาเยือนโรมอีก สมควรแก่เวลานาํท่านเดิน
สเปน ซึ� งตั)งอยู่ ณ บริเวณนั)น บริเวณแห่
DE SANCTIS เริ�มสร้างเมื�อปี ค
สาวผูค้นชอบที�จะมานั�งเรียงรายบนบนัไดแห่งนี)  แ
ชื�นชอบสินคา้ BRAND NAME 

 
 
 
 
 
 
23.15 น.   � ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที�ยวบินที�
                เครื-องดื-มตลอดเที-ยวบิน 
 
วนัที-เก้า  กรุงเทพมหานคร 
19.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
  

��

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัที- 9 – 17 เมษายน 61 (วนัสงกรานต์
วนัที- 12 – 20 เมษายน 61 (วนัสงกรานต์

** ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรับเปลี-ยนหากสายการ
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุ

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ|ในการยกเลกิหรือเปลี-ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม   
 
* ในกรณเีลื-อนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหน้
การเลื�อนตั�ว และเอกสารเพิ�มเติม เช่นเอกสารประกนั

สําหรับท่านที-เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
 
 

มาไม่ถึงโรม และเมื�อไปถึงแล้วก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พื�อเป็นที�ร
ควรแก่เวลานาํท่านเดินเล่นที� ย่านบันไดสเปน จตุัรัสแห่งนี) ถูกเรี

บริเวณนั)น บริเวณแห่งนี) ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลีย
เริ�มสร้างเมื�อปี ค.ศ. 1723 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1725 สถานที�แห่งนี) เป็นแห

งรายบนบนัไดแห่งนี)  และที�แห่งนี) ยงัเป็นแหล่งช็อปปิ) งที�มีชื�
BRAND NAME ทั)งหลายถึงเวลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิโน่

เที�ยวบินที� QR 114 / QR 832แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา  

สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

�����ขอบคุณท่านที-ใช้บริการ����

ฝรั- ง เศส-สวิตเซอร์แลนด์
โดย QATAR AIRWAYS

ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคูห่รือหอ้งสามคน) 

วนัสงกรานต์) 89,900 
วนัสงกรานต์)  89,900 
ปรับเปลี-ยนหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษนํี7ามันและภาษสีนามบิน

โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ-ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตี
บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ|ในการยกเลกิหรือเปลี-ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า

ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา ซึ� งจะมีค่าใชจ่้ายแต
เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที-อยู่ต่อ  

ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื7อ , ไม่ทานไก่ 

รียญไวเ้พื�อเป็นที�ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้
จตุัรัสแห่งนี) ถูกเรียกชื�อตามสถานทูต

ดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื�อ FRANCESCO 
สถานที�แห่งนี) เป็นแหล่งชุมชมกนัของหนุ่ม

หล่งช็อปปิ) งที�มีชื�อเสียงมาก สําหรับผูที้�
สนามบินฟิอุมมิชิโน่ 

สนามบินโดฮา  บริการอาหารและ   

��� 

ร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน  
QATAR AIRWAYS 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

15,000 
15,000 

นํ7ามันและภาษสีนามบินเพิ-มเติม ** 

ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ซึ� งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน

ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้ง



อตัรานี7รวม 
1) ค่าตั�วเครื�องบิน (ECONOMY CLASS) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกนิจํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที-ทางสายการบินกาํหนด (นํ)าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋า
ถือขึ)นเครื�องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกนิ 12 ชั-วโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เครื-องปรับอากาศ เนื-องจากอยู่ในภูมิประเทศที-มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ7นหลายเท่าตัว หากวนั
เข้าพกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี-ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัท
ฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื)อที�ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที�ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื-นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี7ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ)าหนกัส่วนที�เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิ)น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 14 ยูโร) 
 

***กรุณาพจิารณาเงื-อนไขต่างๆ และเงื-อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
เงื-อนไขการสํารองที-นั-ง 
• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 40,000 บาท กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจาก

ทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ในการหกัค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วนที�เหลือและหกัค่าใชจ่้ายตาม
ความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

• ส่วนที-เหลอืชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนั7นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั)นทางบริษทัขอสงวนสิทธิ{ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ

40,000บาท) 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 



• กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื�องจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการที�ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ในการไม่คืนเงินทั)งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผูส้ํารองที�นั�งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื�องจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี�องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื�นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

• ในการยื-นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื-นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื-อมาสแกรน
ลายนิ7วมือ โดยมีเจ้าหน้าที-ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที-ใช้ในการยื-นวซ่ีาท่องเที-ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่าน
ที�มีความประสงคจ์ะยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั)น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที-ท่านยื-นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที-เกดิขึ7นดังต่อไปนี7 
- ค่าธรรมเนียมการยื-นวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั)งสิ)นแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจําตั�วเครื-องบิน หรือตั�วเครื-องบินที-ออกมาจริง ณ วันยื-นวซ่ีา ซึ� งตั�วเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั�วเครื-องบินถ้าออกตั�วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื�องจากบริษทัจองตั�วเป็นตั�วกรุ๊ปซึ� งตั�ว
กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตั�ว   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านั)น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี)แจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ|ในการยึดค่าใช้จ่ายทั7งหมด 100%ไม่ว่า
กรณใีดๆทั7งสิ7น 

• ในกรณีที-ทางบริษัทขอเอกสารเพิ-มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที-ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่า
ไม่ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ|ไม่คนืเงินมดัจําให้ท่าน 

• ทางบริษัทเริ-มต้น และจบ การบริการ ที-สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะสํารองตั�วเครื� องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ� งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี)  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั)นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที�จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เที�ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที�ระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ในการที�จะ
ไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั)งสิ)น เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยที�เกิดขึ)นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชย
ใด ๆ ทั)งสิ)นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้� งผลประโยชน์สูงสุดที�ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม



โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธิ{ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั)งนี) ขึ)นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที�ท่องเที�ยวที�มีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ที�จะไม่รับผดิชอบในส่วนที�เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั)งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝรั-งเศส 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที-สถานฑูต) 
1.หนงัสือเดินทางที�เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ)นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื

สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื7นฉากหลงัสีขาวเท่านั7น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั)ง 2 รูป)  

รูปถ่ายวซ่ีาฝรั-งเศส 
รูปถ่ายวซ่ีาสาํหรับการยื�นขอวซ่ีามีเงื�อนไขดงันี)  
1.สีพื)นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 2 นิ)ว 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิ�งต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที�เหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื-นวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที-ภายในศูนย์ TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายที�ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครื�องหมาย "✗" และเครื�องหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายที�ได้
มาตรฐาน ซึ� งเป็นขอ้กาํหนดของการยื�นขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

ใกล้เกนิไปไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื�อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื�อความ
ชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเปื) อนของหมึกหรือนํ)ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิที�เป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิBกอายในการถ่ายรูป 



3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ�มเติมกรณี
อื�น ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี)   

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอื�น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั)น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั)นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั)นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื�อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้

นั)น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั)งบนัทึกการหยา่ซึ� งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั)น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูที้�เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั)น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั)น**จดหมายรับรองการทาํงานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที�เดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่
เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 
เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีที�เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั7น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั7น( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั)น หา้มใส่
ปีเป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั)นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั)นปีที�ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั7น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั)งแนบรูปถ่าย

สถานที�ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั7น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั7นพร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวนัที-ยื-นวซ่ีา 



� กรณีเงินฝากออมทรัพย(์ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื�นวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมี
การเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครั) งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื�นวซ่ีาเด็ดขาด!!) 
� สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึ� งออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที�มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ�มเติมดงันี)   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั)น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที�จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็น
สามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี)  

� เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
� กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
� กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั)งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั)งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที�จะใชย้ื�นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดคิ้วยื�นวี

ซ่า พร้อมทั)งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยื�นวซ่ีาวนัที� 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที�ใชใ้นการยื�นวซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัที� 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจาก
นั)นเท่านั)น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศที�เดินทาง (ชื�อในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้ง
ถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที�ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื�อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายทีุ�มีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื�อเป็นเอกสารประกอบการยื�นวี
ซ่า 
12. กรณีผูที้�กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศที�ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื�นขอวซ่ีาที�ไดก้ล่าวมานี)  เป็นเพียงขอ้เบื)องตน้ที�ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ)นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** สําหรับคนที-จะใช้เล่มไปที-อื-นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
 


