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นครรัฐวาติกนั เทยีวชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลาํค่าทสุีดแห่งหนึงของโลก

เทยีวเกาะเวนิส

แวะเทยีวมิลาน มีชือเสียงในด้านแฟชันและศิลปะพร้อม

พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken

แปลกทจีะเรียกได้ว่า 

พกัเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก

และ อกีสัญลกัษณ์หนึงคือ สิงโตหินแกะสลกั

พระราชวังแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์

พเิศษ!! กบัเมนูอติาลสีปาเกต็ตี

ฝรังเศสหอยเอสคาโก้

พชิิตยอดเขาจุงเฟราTop of EuropE
  

  

 

  

มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลาํค่าทสุีดแห่งหนึงของโลก

เทยีวเกาะเวนิสชมววิบรรยากาศของเวนิส 

มีชือเสียงในด้านแฟชันและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมลิาน

Interlaken สถานตากอากาศทนัีกท่องเทยีวจากทุกมุมโลกชืนชอบมากทีสุด จึงไม่

แปลกทจีะเรียกได้ว่า "สวยเหมือนเมืองในฝัน" 

เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก และชมสัญลกัษณ์ประจําเมืองลเูซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล 

และ อกีสัญลกัษณ์หนึงคือ สิงโตหินแกะสลกั 

พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถนิบรรยาย ในแต่ละห้อง ทสํีาคญัเทยีวแบบ 

กบัเมนูอติาลสีปาเกต็ต,ี ฟองดูต้นตําหรับสวติเซอร์แลนด์

หอยเอสคาโก้+ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนือ/ปลา+ของหวาน

 

Top of EuropE 

มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลาํค่าทสุีดแห่งหนึงของโลก 

ถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมลิาน 

สถานตากอากาศทนัีกท่องเทยีวจากทุกมุมโลกชืนชอบมากทีสุด จึงไม่

อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล  

มีไกด์ท้องถนิบรรยาย ในแต่ละห้อง ทสํีาคญัเทยีวแบบ VIP ไม่มต่ีอคิว) 

สวติเซอร์แลนด์ , 

ของหวาน 



 

 

 

 

โปรแกรมนีคัดกรองมาเป็นอย่างดีเทียวครบ  พกัดี ทานเยียม ไมเ่ร่งรีบ 
ไม่อัดแน่น

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

เดือนเมษายน: 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี)// 7 –

// 10– 18 เม.ย.(วันสงกรานต์)// 26 เม.ย. – 

เดือนพฤษภาคม:18 – 26  พ.ค. (วนัวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน :8 – 16 มิ.ย. 

เดือนกนัยายน :21 – 29 ก.ย. // 28 ก.ย. – 6 

เดือนตุลาคม: 5 – 13 ต.ค. // 19 – 27 ต.ค.(วนัปิยมหาราช

 

วนัทแีรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาล)ี 

17.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที 

สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรทีนงัขึน

เครือง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทยีวบิน

 

วนัทสีอง (2)    โรม – โคลอสเซียม–นําพุเทรวี

06.20 น.     เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี 

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม 

ยิงใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจเมือราวกว่า

ทีผ่านมา จากนันนําท่านเดินทางเขา้สู่ 

ตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก 

ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สถาปัตยกรรมลาํค่าทีสุดแห่งหนึงของโลกซึง

ตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปันแกะสลกั 

คัดกรองมาเป็นอย่างดีเทียวครบ  พกัดี ทานเยียม ไมเ่ร่งรีบ 
ไม่อัดแน่นจนกลายเป็นชะแว๊ปทัวร์!!!!!!!

– 15 เม.ย.(วันจักรี+วันสงกรานต์)// 9 – 17 เม.ย.(วนัสงกรานต์

 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 

วนัวิสาขบูชา) 

6 ต.ค. 

วนัปิยมหาราช) // 22 – 30 ต.ค.(วนัปิยมหาราช)  // 26 

คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรทีนงัขึน

กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเทียวบินทีQR 835/QR 115แวะเปลียนเครืองทีสนามบินโดฮา 

บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทยีวบิน 

นําพุเทรว–ี กรุงวาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ –วหิารแพนเธออน 

สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี (ฟูมิซิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแล้ว นําท่าน

กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึงมีอดีตอัน

ยิงใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจเมือราวกว่า 2,000 ปี

จากนันนําท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระทีปกครอง

ตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชม

สถาปัตยกรรมลาํค่าทีสุดแห่งหนึงของโลกซึง

ตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก 

คัดกรองมาเป็นอย่างดีเทียวครบ  พกัดี ทานเยียม ไมเ่ร่งรีบ 
!!!!!!! 

วนัสงกรานต์) 

26 ต.ค. – 3 พ.ย. 

สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR)

เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรทีนงัขึน

แวะเปลียนเครืองทีสนามบินโดฮา  

วหิารแพนเธออน –ปิซ่า 

หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแล้ว นําท่าน



ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาทีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึงปัจจุบนัเป็นสิงลาํค่าคู่บา้นคู่เมือง

ของอิตาลีชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรว

ดา้นหนา้ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 

สนามกีฬายกัษท์ีสามารถจุคนไดก้วา่ 

สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพอืให้ผู ้

สนามกีฬาในปัจจุบนั จากนนัให้ 

แห่งชยัชนะและทีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

ต่างๆรอบกรุงโรม 

 เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนนันาํท่านชมนําพุเทรวเีป็นนาํพุทีสวยงามและมีชือเสียงมากทีสุดในโลก ชือ 

หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและ

ก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี ซึงองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที 

มอบหมายให้สร้างขึนในปี 1732 

ภายหลงัการสินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาที เออร์บนั ที 

และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 

ทางระบายนํา เวอร์โก้ บริเวณลานด้านหน้านันก่อสร้างมากว่า 

จกัรพรรดิออกสัตสั ซึง ตรงเวลา 

ได้ยลนันได้แนวคิดจากความยิงใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน 

ทะเล”วา่กนัวา่ หากใครทีไดโ้ยนเหรียญลงไปในนาํ เขาหรือเธ

กลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนนัให้คณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ 

บนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี 

ชือ Francesco de Sanctisเชือมระหว่าง 

TrinitàdeiMontiเป็นบนัไดทีกวา้งทีสุดและยาวทีสุดในทวีปยุโรป มีขนับนัไดทงัหมด 

หรือเลือกซือสินคา้ต่างๆ ทีย่าน บนัไดสเปน นบัว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ นกัท่องเทียวหลากหลาย

เชือชาติ 

มาร์คุสวบิซานิอุสอะก

สมยัจกัรพรรดิฮาเดรีย

อุสเซเวรุสและคาราคาล

เป็นเทวสถานของเทพ

พระจนัทร์MARS องัคาร

ตวัวิหารคือมีหลงัคาท

ถึง43.3เมตรรายละเอียดของโดมหลงั

สองพนัปีตงัแต่คริสต์

รีและผูพ้ลีชีพเพอืศาสนา

บา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตงัสูงสง่างามอยูบ่นเนินเขา และเป็นแหล่งผลิตไวทช์นัดีของเมืองนี

ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาทีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึงปัจจุบนัเป็นสิงลาํค่าคู่บา้นคู่เมือง

ของอิตาลีชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ โรมนั ฟอรัม

สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก

สนามกีฬายกัษท์ีสามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างให้

สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพอืให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของ

สนามกีฬาในปัจจุบนั จากนนัให้ ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแนติน สัญลกัษณ์

ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโคช้นาํท่านวิงผ่านชมสถานที

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

เป็นนาํพุทีสวยงามและมีชือเสียงมากทีสุดในโลก ชือ “

หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและ

ก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี ซึงองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที 12ได้

1732 การก่อสร้างดาํเนินเรือยมาจนกระทัง

ภายหลงัการสินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาที เออร์บนั ที 8ไดห้ยุดชะงกัลง 

และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใช้เวลาทงัสิน 30ปี 

ทางระบายนํา เวอร์โก้ บริเวณลานด้านหน้านันก่อสร้างมากว่า 2000ปี ครังสมัยโรมโบราณซึงปกครองโดย

จกัรพรรดิออกสัตสั ซึง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปปันแกะสลกัทีเลิศหรูอลงัการทีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือน

ได้ยลนันได้แนวคิดจากความยิงใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่งท้อง

วา่กนัวา่ หากใครทีไดโ้ยนเหรียญลงไปในนาํ เขาหรือเธอผูน้นัจะได้

กลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนนัให้คณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็น

บนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี 

เชือมระหว่าง Piazza di Spagnaและ Piazza 

เป็นบนัไดทีกวา้งทีสุดและยาวทีสุดในทวีปยุโรป มีขนับนัไดทงัหมด 

หรือเลือกซือสินคา้ต่างๆ ทีย่าน บนัไดสเปน นบัว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ นกัท่องเทียวหลากหลาย

เชือชาติ นาํท่านชมวหิารแพนเธออนเป็นสถาปัตยกรรมสาํคญั

มาร์คุสวบิซานิอุสอะกริบปาจุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมา

สมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนในค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปีค

อุสเซเวรุสและคาราคาลาการก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตั

เป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ

องัคารMERCURY พุธJUPITER พฤหสัVENUS ศุกร์

ตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นครึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมาวิหา

รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหารรวมถึงโครงสร้างทีแข็งแรงและ

สองพนัปีตงัแต่คริสตษ์ตวรรษที7เป็นตน้มาวิหารแห่งนีถูกใช้เป็นโบสถ์โรมนั

าสนาออกเดินทางสู่แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า  ท่านจะไดช้มทิวทศัน์อนั

บา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตงัสูงสง่างามอยูบ่นเนินเขา และเป็นแหล่งผลิตไวทช์นัดีของเมืองนี

ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาทีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึงปัจจุบนัเป็นสิงลาํค่าคู่บา้นคู่เมือง

รรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ โรมนั ฟอรัม,จากนนัคณะแวะถ่ายรูปทีระลึก

สิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็น

คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างให้

เขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของ

สัญลกัษณ์

รถโคช้นาํท่านวิงผ่านชมสถานที

“เทรวี” นนัมาจากคาํวา่“ตรีวิอุม” 

ปี ครังสมัยโรมโบราณซึงปกครองโดย

ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปปันแกะสลกัทีเลิศหรูอลงัการทีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือน

เป็นบนัไดทีกวา้งทีสุดและยาวทีสุดในทวีปยุโรป มีขนับนัไดทงัหมด 138 ขนั ใชส้ําหรับเดินเล่น

หรือเลือกซือสินคา้ต่างๆ ทีย่าน บนัไดสเปน นบัว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ นกัท่องเทียวหลากหลาย

เป็นสถาปัตยกรรมสาํคญัสร้างขึนโดยจกัรพรรดิ

รสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ใน

และซ่อมใหญ่ในปีค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิเซพติมิ

กรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พือใช้

ระบบสุริยะAPOLLOพระอาทิตยD์IANA 

ศุกร์SATURN เสาร์ลกัษณะเด่นของ

นแกรนิตขนาดมหึมาวิหารมีความสูง

รงสร้างทีแข็งแรงและยืนหยดัมานานกว่า

ถูกใช้เป็นโบสถ์โรมนัแคธอริคอุทิศแด่พระแม่มา

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามของ

บา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตงัสูงสง่างามอยูบ่นเนินเขา และเป็นแหล่งผลิตไวทช์นัดีของเมืองนี 



คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 พกัคา้งคืน ณ GALILEI  HOTEL 

 

วนัทสีาม(3)เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า1ใน7สิงมหัศจรรย์ของโลก 

จัตุรัสซานมาร์โค – วหิารซานมาร์โค  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นาํท่านชมหอเอนเมืองปิซา 1 ใน 

สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริมสร้างเมือค

5 ชนั เนืองจากพืนดินใต้อาคารเริมยุบลงจากการที

รากฐานของอาคารไม่มนัคงพออยา่งไรก็ตามต่อมาได้

มีการก่อสร้างเพิมเติมจนเสร็จสินเรียบร้อยเมือปีค

1350ซึงมีการเปลียนแปลงบางส่วนของโครงสร้าง

ดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพือถ่วงดุลกบัการเอียงของ

หอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทงัสิน  

นกัท่องเทียวขึนไปชมขา้งบนแลว้   เนืองจากว่าหอจะเอนลงเรือยๆ ซึงบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางทีจะหยุดยงัการ

เอนและอนุรักษใ์ห้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานีภายในมีเสาหินอ่อนที

สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ทีห

ขึนไปทาํการทดลองทางวทิยาศาสตร์เกียวกบัแรงดึงดูดของโลก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารจีน

บ่าย ท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้

ทีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน

เกาะซานมาร์โคศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่า

อนุสาวรีย์ของพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที 

ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ

Palace” ซึงเคยเป็นทีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทงัยงั

เป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันันอีกด้วย ชม จตุัรัส

เซนต์มาร์คโค ทีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิงสินคา้

พืนเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครืองแก้วมูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะมาตงัแต่บรรพชน โดยเครืองแกว้แต่ละชินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นทียอมรับจากนกัท่องเทียวทวัโลก  ได้

เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้

รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืนเมือง สปาเกต็ตีต้นตําหรับอติาลี

HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

สิงมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก  ทีเมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 

ฟุต เริมสร้างเมือค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงเมือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 

ชนั เนืองจากพืนดินใต้อาคารเริมยุบลงจากการที

รากฐานของอาคารไม่มนัคงพออยา่งไรก็ตามต่อมาได้

เพิมเติมจนเสร็จสินเรียบร้อยเมือปีค.ศ.

ซึงมีการเปลียนแปลงบางส่วนของโครงสร้าง

ดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพือถ่วงดุลกบัการเอียงของ

หอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทงัสิน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตงัฉากถึง

ขา้งบนแลว้   เนืองจากว่าหอจะเอนลงเรือยๆ ซึงบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางทีจะหยุดยงัการ

เอนและอนุรักษใ์ห้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานีภายในมีเสาหินอ่อนที

สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ทีหอเอนปิซาแห่งนีเป็นทีทีกาลิเลโอ

ขึนไปทาํการทดลองทางวทิยาศาสตร์เกียวกบัแรงดึงดูดของโลก  

อาหารจีน) 

เมรเตร้ เมืองท่องเทียวทีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก 

ทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชือมมากกว่า 

ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชม

อนุสาวรีย์ของพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ให้

ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ทีเชือมต่อระหว่าง “Doge 

ซึงเคยเป็นทีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทงัยงั

เป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันันอีกด้วย ชม จตุัรัส

เซนต์มาร์คโค ทีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิงสินคา้

เวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครืองแก้วมูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะมาตงัแต่บรรพชน โดยเครืองแกว้แต่ละชินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นทียอมรับจากนกัท่องเทียวทวัโลก  ได้

เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้ 

ตตีต้นตําหรับอติาล+ีสเต็ก + ของหวาน) 

สะพานถอนลมหายใจ –  

ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชนั 

แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงเมือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-

ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตงัฉากถึง14ฟุตปัจจุบนันีไดปิ้ดไม่ให้

ขา้งบนแลว้   เนืองจากว่าหอจะเอนลงเรือยๆ ซึงบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางทีจะหยุดยงัการ

เอนและอนุรักษใ์ห้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานีภายในมีเสาหินอ่อนที

อเอนปิซาแห่งนีเป็นทีทีกาลิเลโอ

เมืองท่องเทียวทีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก “เมือง

เกาะ และมีสะพานเชือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ 

เซนต์มาร์คโค ทีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิงสินคา้

เวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครืองแก้วมูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะมาตงัแต่บรรพชน โดยเครืองแกว้แต่ละชินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นทียอมรับจากนกัท่องเทียวทวัโลก  ได้



คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร

 (อาหารพืนเมือง พซิซ่าต้นตาํหรับ

 พกัคา้งคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE

 

วนัทสีี(4)    เมสเตร้ –มิลาน – อนิเทอร์ลาเค่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตงัอยู่

บริเวณทีราบลอมบาร์ดี มีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชนัในลกัษณะเดียวกบั 

นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี

คริสต์มาสทีเรียกว่า ปาเนตโตเน 

ผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ 

สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูป

เป็นสัญลักษณ์ที โดดเด่นที สุดของเมืองมิลาน

สถาปัตยกรรมโกธิกทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 

วจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปันนบักวา่ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารจีน

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น

เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 

Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ 

สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ชืนชมบรรยากาศของตวัเมืองทีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้

เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทงัมีอาคารคาสิโนคูซาลอา

และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณภัตตาคาร

  พกัคา้งคืน ณ CITY OBERLAND 

 

วนัทีห้า(5)    พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟทสูีงทสุีดในยุโรป 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึนมุ่งหน้าขึนสู่หมู่ 

จุงฟราวบาห์เนนระหว่างการเดินทางท่านจะไ

สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ทีมีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน

สะพรังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วงบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพืนเมืองทีกระจดั

กระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทวับริเวณ ลําธารนําธรรมชาติเล็กๆที

สะอาดและฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํให้

คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยงิ พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ 

ภัตตาคาร 

ต้นตาํหรับอติาล+ีสเต็ก+ของหวาน) 

HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเท่า (คืนที 

อนิเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตงัอยู่

บริเวณทีราบลอมบาร์ดี มีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชนัในลกัษณะเดียวกบั 

นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนีมิลานยงัเป็นทีรู้จกัจากประเพณี

คริสต์มาสทีเรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่ง

ผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ 

ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) 

เ ป็นสัญลักษณ์ที โดดเด่นที สุดของเมืองมิลาน  และ เป็นวิหารหินอ่อน

สถาปัตยกรรมโกธิกทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารทีนอกเหนือจากความ

วจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปันนบักวา่ 3000 รูป ทีสวยงามไม่แพก้นั

อาหารจีน) 

เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตงัอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ 

ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ 

สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ชืนชมบรรยากาศของตวัเมืองทีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้

เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทงัมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีทีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโดดเด่น 

และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ภัตตาคาร(ฟองดู ต้นตาํหรับสวติเซอร์แลนด์) 

OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที 3) 

สถานีรถไฟทสูีงทสุีดในยุโรป – ถํานําแข็ง 1000ปี  –สวสิสฟิงซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึนมุ่งหน้าขึนสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์

ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ทีมีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน

สะพรังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วงบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพืนเมืองทีกระจดั

กระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทวับริเวณ ลําธารนําธรรมชาติเล็กๆทีใส

สะอาดและฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํให้

คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยงิ พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาติ

คืนที 2) 

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตงัอยู่

บริเวณทีราบลอมบาร์ดี มีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชนัในลกัษณะเดียวกบั 

ปี ลกัษณะเด่นของวิหารทีนอกเหนือจากความ

รูป ทีสวยงามไม่แพก้นั  

เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

แห่งกลางเมือง ตงัอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 

ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ , นาฬิกาดอกไม ้ , 

สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ชืนชมบรรยากาศของตวัเมืองทีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้

ปีทีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโดดเด่น 

 

สวสิสฟิงซ์–ลูเซิร์น 

บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพือนําท่านขึนรถไฟ สาย

นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาติ



บนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลียนเป็นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ไชเด็ก

ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท้ีความสูงถึง 

ยอดเขาจุงเฟรา ซึง มีความสูง 

นกัท่องเทียวหลายๆคนบอกวา่ทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

ตลอดทงัปี ในปี 2001  อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั

ถํานําแข็ง1,000ปีทีสร้างโดยการเจาะธารนาํแขง็เขา้ไปถึง 

ทิวทศัน์และสัมผสัหิมะทีลานพลาโต 

โลกพร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวั

บ่าย นาํท่านขึน สวิสสฟิงซ์หรืออาคารสังเกตุการณ์

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจการเดินทางสู่

ววิ จุดนีเหมือนมาไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทาง

ลงจากยอดเขาโดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึง

บรรยากาศ ไม่ใหซ้าํทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองทีสร้าง

บา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึงมีความสวยงามมากจนยากที

จะลืม แวะเปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ไชเด็ค

เมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN

ใหญ่ทีชือวา่เวยีวาลดส์แตร์ทเตอร์อนัหมา

 คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณIbis Styles Luzern City

 

ทหีก (6)   เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น

ไม้ทีเก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  นําท่าน ชม 

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม ซื อ สั ต ย์ แ ล ะ ก ล้ า ห า ญ ข อ ง ช า ว

สวิสเซอร์แลนด์ ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสู้

ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝรังเศสแกะสลกัอยู่

บนหน้าผาหิน อิสระให้ท่านได้

นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP 

ตน้ หรือเลือกซือของฝากของทีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัชือ

ของทีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

 จากนนัออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของ สวสิเซอร์แลนด์

แควน้เบอร์กนัดี ทีมีการปลูกตน้มาสตา้เพือนาํมาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทงัยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชนัดีของประเทศ

ฝรังเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง

บนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลียนเป็นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟทีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที

ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท้ีความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทังถึง สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป 

ซึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนําแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า 

ๆคนบอกว่าทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ 

ทีสร้างโดยการเจาะธารนาํแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนาํแขง็แกะสลกัรูปร่างตา่ง จากนนัชมวิว

ทิวทศัน์และสัมผสัหิมะทีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทาํการไปรษณียที์สูงทีสุดใน

พร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

รับประทานอาหารกลางวนัเมนูทดีทีสุีด ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

อาคารสังเกตุการณ์ ทีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต 

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจการเดินทางสู่ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทาง

โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึงเพือ เปลียน

บรรยากาศ ไม่ใหซ้าํทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองทีสร้าง

บา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึงมีความสวยงามมากจนยากที

แวะเปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ไชเด็คซึงบริเวณสถานีนี ลน้เกล้ารัชกาลที5 

LAUTERBRUNNEN) หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น

ลดส์แตร์ทเตอร์อนัหมายถึงทะเลสาบสีพนัธรัฐ 

ภัตตาคาร  

Styles Luzern Cityหรือเทียบเท่า (คืนที 4) 

อนุสาวรีย์สิงโต–เดินเล่นชิวๆชมเมือง –ดิจอง  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  

ไม้ทีเก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  นําท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม ซื อ สั ต ย์ แ ล ะ ก ล้ า ห า ญ ข อ ง ช า ว

ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสู้

ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝรังเศสแกะสลกัอยู่

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิงชมเมือง) หรือ  ช้อปปิง 

ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็น

หรือเลือกซือของฝากของทีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัชือ, สินคา้พืนเมือง

ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 

จากนนัออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของ สวสิเซอร์แลนด-์ ฝรังเศส เดินทางผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดี ทีมีการปลูกตน้มาสตา้เพือนาํมาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทงัยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชนัดีของประเทศ

เมืองดีจอง ซึงเป็นอีกเมืองหนึงทีสวยงามของประเทศฝรังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์

รถไฟทีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที

สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป Top of Europe บน

จุดสูงสุดคือลานนําแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx 

ๆคนบอกว่าทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

กบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบจากนนันาํท่าน ชม 

เมตร พร้อมชมนาํแขง็แกะสลกัรูปร่างตา่ง จากนนัชมวิว

ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทาํการไปรษณียที์สูงทีสุดใน

จุงเฟรา 

ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 

หลังคายุโรปไปแล้วไม่ได้มาจุดชม

5 เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทงัถึง

เมืองลูเซิร์นเมืองนีตงัอยู่ริมทะเลสาบขนาด

ช้อปปิง 

ฝรังเศส เดินทางผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดี ทีมีการปลูกตน้มาสตา้เพือนาํมาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทงัยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชนัดีของประเทศ

ซึงเป็นอีกเมืองหนึงทีสวยงามของประเทศฝรังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์



กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร

 พักค้างคืน ณOCEANIA LE JURA

 

วนัทเีจ็ด (7)   ดิจอง  –รถไฟด่วน TGV –พระราชวงัแวร์ซายส์

อาหารพนืเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองปารีส

สะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 

ใหญ่ไปให้ลาํบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภ

ปารีส  เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส

ประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้ อีล

เมืองปารีส มหานครซึงไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชนั  ระหว่าง

การเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบซีด

ทงัเขา้สู่เมืองปารีส 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์

ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางป

24 กิโลเมตรนําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์

ท้องถินบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึก ทีสําคัญเทียว

แบบ VIP ไม่มีต่อคิว)พระราชวงัทีถูกสร้าง

ใหญ่ทีสุดในปฐพี ชมความอลังการของพระร

ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง 

ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโ

ของอดีตอนัยงิใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี

และหลากหลายด้วยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสีสัน

ท่าเรือบาตามูซ เพือล่องเรือแม่นําแซนน์

ชืนชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานทีสําคัญ

คู่บ้านคู่เมืองสองฝังของแม่นาํแซนน์ โบราณสถาน และอาคารทีเก่าแก่

สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพ

นครปารีสไดชื้อว่าเป็นนครทีมีความงดงามที

จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, 

โบสถ์นอเตรอดามสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิ

สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึนครองราชย์

กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์ 

รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร(อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรังเศส ) 

OCEANIA LE JURAหรือเทยีบเท่า(คืนท ี5) 

พระราชวงัแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่นําแซนน์– ถนนชองเอลเิซ่  

ในร้านสุดหรู 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความ

ด้วยความเร็วกว่า 300กิโลเมตร/ชัวโมง(ไม่ต้องลากกระเป๋า

ไปให้ลาํบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) จนกระทงัถึงกรุง

ประเทศฝรังเศสตงัอยุ่บนแม่นาํแซนน์ บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตงัถินฐานมากวา่ 2000 ปี 

ส มหานครซึงไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชนั  ระหว่าง

การเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บา้นชนบทของฝรัง

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

แวร์ซายส์อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครอ

นตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 

พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์

ท้องถินบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึก ทีสําคัญเทียว

พระราชวงัทีถูกสร้างขึนมาเพือให้

ชมความอลังการของพระราชวงัซึง

างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น 

ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรืองราวและคว

งพระราชวงัแห่งนี จากนนัอิสระใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นที

ไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงามนาํท่านเดินทางสู่ 

ล่องเรือแม่นําแซนน์ ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ 

ชืนชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานทีสําคัญ

บา้นคู่เมืองสองฝังของแม่นาํแซนน์ โบราณสถาน และอาคารทีเก่าแก่

สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะ

ามสวยงามของทศันียภาพทีร่วมกนัสรรสร้างให้

นนครทีมีความงดงามทีสุดแห่งหนึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์

, เกาะอิลเดอลาซิเต้ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานทีตงั 

สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิกทีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงาม 

ะโปเลียนขึนครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทาํให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที

ถนนชองเอลเิซ่  – ประตูชัยปารีส– 

เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความ

ไม่ต้องลากกระเป๋า

จนกระทงัถึงกรุง

บริเวณตอนเหนือของ

ปี 

ส มหานครซึงไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชนั  ระหว่าง

และหมู่บา้นชนบทของฝรังเศสจนกระ

กลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที 14 อยู่

างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน

รวมถึงเรืองราวและความเป็นมา

ดช้มและถ่ายรูปเป็นทีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มรืน

สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, 

ก สถานทีตงั มหาวิหารนอเตรอดามหรือ

กระจกสีอยา่งงดงาม ซึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานที

และทาํให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที



งดงามแห่งหนึงของโลกงดงามทีสุดแห่งหนึงของโลก 

สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่นาํแซนอาจจะไม่สามารถ

ดาํเนินการได)้จากนนันาํท่านไปชม

ก่อนนงัรถผ่านชมสองฟากฝังถนนชองป์เซลิเซ่

ซึงเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายของดีราค

จัตุรัสคองคอร์ด สถานทีสําคญัทีสุดแห่

และยุโรป เป็นลานประหารทีตงักิโยตินซึง

ฝรังเศสปี ค.ศ. 1789  

คาํ รับประทานอาหารแบบพื

สเต๊กสไตล์ฝรังเศส1อย่าง อา

ท้ายด้วยของหวาน ) 

  พักค้างคืน ณHOLIDAY INN PARIS PO

 

วนัทแีปด(8)     ขึนหอไอเฟลชัน2 –DUTY FREE

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นาํท่านถ่ายภาพ หอไอเฟลเป็นทีระลึกจากมุมกว ้

ไดอ้ยา่งชดัเจนจากนนันําท่าน ขึนลิฟท์สู่ชัน 

หรู อลังการโรแมนติคเป็นหอสูงสร้างด้วยโค

เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทงัหมด 

ประติมากรรมฉลองครบรอบ 

ประชาชนในสมยันนัว่า รูปทรงน่าเกลียดอั

หอเหล็กสูง 324 เมตร นาํหนกั 10,000

อยากมาเห็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน 

จากนนันาํท่านเขา้ชมความยิงใหญ่ อลงัการ ณ 

แบบ VIP ไม่มีต่อคิว)หรือในชือทางการวา่ 

และใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของโลก 

ยกษตัริฟิลิป-ออกัสตสั สร้างเป็นป้อมปราการ 

ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเ

อยู่ทีนี ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานทีจดัแสดงและเก็บรั

ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมา

งดงามแห่งหนึงของโลกงดงามทีสุดแห่งหนึงของโลก (ในกรณีทีนาํในแม่นาํแซนขึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์

าน เป็นต้น รายการล่องแม่นาํแซนอาจจะไม่สามารถ

จากนนันาํท่านไปชมประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน 

ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชดาํเนินของไทย 

ละร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชือก้องโลกสู่ 

สถานทีสําคญัทีสุดแห่งหนึงในหน้าประวติัศาสตร์ของฝรังเศส

ารทีตงักิโยตินซึงคร่าชีวิตผูค้นนับพนัในสมัยปฏิวติั

รับประทานอาหารแบบพืนเมืองฝรังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย 

อย่าง อาทิเนือหมู/เนือววั/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรั

 

HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHYเทียบเท่า(คืนท ี

DUTY FREE –พิพธิภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิง 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เป็นทีระลึกจากมุมกวา้งซึงเป็นจุดทีสวยทีสุดและสามารถมองเห็น

ขึนลิฟท์สู่ชัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีส

เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทงัหมด โดยชาวฝรังเศสชือ กุสตาฟ

ฟุต ใช้เหล็กทงัหมด 7 พนัตนั สร้างขึนเมือ พ.ศ. 2413

บ 100 ปีหลังการปฏิวติัฝรังเศส ท่ามกลางเสียงคดัค้านของ

รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นทีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กีสิ

10,000 ตนันี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองทีค

เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ย่า

งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(มีไกด์ทอ้งถินบรรยาย ขอ้มูลแน่นปึก ทีสําคญัเทียว

หรือในชือทางการวา่ THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ทีมีชื

งของโลก ตวัตึกทีตงัอยู่เคยเป็นพระราชวงัมาก่อน โด

สร้างเป็นป้อมปราการ จากนันพระเจา้ชาร์ลที5 ได้

ห้เป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13และ14 เคยประทบั

นทีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที

าระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกว่า 40,000 ชินมีตงัแต่ศิลปะ สมยัอีทรัส

ในกรณีทีนาํในแม่นาํแซนขึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์

าน เป็นต้น รายการล่องแม่นาํแซนอาจจะไม่สามารถ

องนโปเลียน 

งไทย 

 

ในสมัยปฏิวติั

หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก 

ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรังเศส ตบ

คืนท ี6) 

สุดและสามารถมองเห็น

สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศ

วฝรังเศสชือ กุสตาฟ

2413 เพือเป็น

ดค้านของ

รู้ไม่ว่าอีกไม่กีสิบปีต่อมา 

ลกัษณ์ประจาํเมืองทีคนทวัโลก

ของกรุงปารีส ไดอ้ย่างทวัถึงและจุใจหลงั

มีไกด์ทอ้งถินบรรยาย ขอ้มูลแน่นปึก ทีสําคญัเทียว

เป็นพิพิธภณัฑ์ทีมีชือเสียงทีสุด เก่าแก่ทีสุด 



กนั กรีก โรมนั อียิปต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ์ ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัปิรามิดแก้ว ซึงเป็นทางเขา้

หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเชือสายอเมริกนั - จีนนาํท่านชืนชม ภาพวาดโมนาลิซาของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกร

และสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนืองมาจากรอยยมิอนัเปียมดว้ยเลศนยัของนางทีอยูใ่นภาพ 

จนทาํให้ผุค้นวิจารณ์กนัมากว่าแทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี  ชมรูปปันภาพเทพธิดาวีนสั 

(VENUS DEMILO)และศิลปะสําคญั ของโลกส ภายในพิพิธภณัฑ์ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ร้านปลอด

ภาษี เพือให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครืองสําอาง, นาํหอม, เครืองประดบั, กระเป๋าหนงั และ

เครืองหนงัอืนๆ รวมทงัเสือผา้ BRAND  NAME จากฝรังเศส 

เทียง อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพอืสะดวก และให้เวลากบัการชอ้ปปิงสินคา้ต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที  

บ่าย จากนนัอิสระให้ท่านช็อปปิงสินคา้ทีมีชือเสียงของฝรังเศสภายในห้างสรรพสินคา้ชือดงั แกลลารี ลาฟาแยตต์ซึงมี

สินคา้แบรนด์เนมทุกยหี้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านทีไม่มีความประสงคช็์อปปิงสามารถเดินชมความงาม

ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ทีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปปิงอยู่กลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพอืทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND 

22.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เทียวบินที QR 038 / QR 832แวะเปลียนเครืองทีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและ

เครืองดืมตลอดเทยีวบิน 

วนัทเีก้า(9)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

19.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

   

ขอบคุณท่านทใีช้บริการ 

 

 อติาลสีวิตเซอร์แลนด์  ฝรังเศส 9 วนั 

โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

5 – 13 เม.ย. (วันจักรี) 85,900 15,000 

7 – 15 เม.ย.(วันจักรี+วันสงกรานต์)   85,900 15,000 

9 – 17 เม.ย.(วันสงกรานต์)   85,900 15,000 

10– 18 เม.ย.(วันสงกรานต์)   85,900 15,000 

26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 85,900 15,000 

18 – 26 พ.ค. (วันวสิาขบูชา) 79,999 15,000 

8 – 16 ม.ิย. 79,999 15,000 

21 – 29 ก.ย. 79,999 15,000 

28 ก.ย. – 6 ต.ค. 79,999 15,000 

5 – 13 ต.ค. 79,999 15,000 



19 – 27 ต.ค.(วันปิยมหาราช)  79,999 15,000 

22 – 30 ต.ค.(วันปิยมหาราช)  79,999 15,000 

26 ต.ค. – 3 พ.ย. 79,999 15,000 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลยีนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษนํีามันและภาษีสนามบินเพมิเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึนไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือการโฆษณาเท่านัน ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านทีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

 

* ในกรณีเลือนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวซ่ีา ซึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลือนตวั และเอกสารเพิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทอียู่ต่อ  

***หมายเหตุข้อสําคัญทท่ีานควรทราบ*** 

1.)ในการยืนวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยนืวีซ่า เป็นการ

ยนืวซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านนั(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยนืวซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 

2)ในกรณทีีท่านไม่สามารถมายืนวีซ่าตามวันทีบริษัทแจ้งไว้ทําให้วันยืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง

จ่ายเงินค่าวีซ่าเพมิท่านละ 2,600บาท(PREMIUM+FAST TRACK)เงินจาํนวนนี ท่านสามารถจ่ายเงินทีตวัแทนยนืวีซ่าดว้ยตวั

ท่านเองในวนัทีท่านยนืวซ่ีา 

 

อตัรานีรวม 

1) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทรีะบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (นาํหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึนเครืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชัวโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลยีนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

8)    ค่าวซ่ีาท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ เท่านนัท่านใดต้องการซือประกนัสุขภาพเพมิเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 



อตัรานีไม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่2 ชิน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 

***กรุณาพจิารณาเงือนไขต่างๆ และเงือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

 

เงือนไขการสํารองทนัีง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 

เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจําท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนทีเหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ30,000

บาท)ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจําท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทงัหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยนืวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนงัครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยนืวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมีเจ้าหน้าทขีองบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทใีช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซ่ีาเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทท่ีานยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทเีกดิขึนดังต่อไปนี 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 

- ค่าตัวเครืองบินทอีอกมาจริง ณ วนัยืนวซ่ีา ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัวเครืองบิน

ถ้าออกตัวมาแล้วไม่สามรถ REFUNDไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที  



หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทงัสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพมิเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่

น่าเชือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามทีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับ

โทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิไมคื่นค่าทวัร์ทงัหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนทจีะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํให้ไม่สามารถกิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผดิชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วันทาํการ และต้องมาแสดงตนทสีถานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลงัสีขาวเท่านัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทงั 2  รูป) 

และกรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูปห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครืองประดบั

ในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพมิเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  



5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั และให้

ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น สําเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 

8.3 กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุชือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีทีเริมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 

เดือน ) 

8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนนั หา้มใส่ปี

เป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านันพร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น

ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านนั**  (กรุณานําสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัทยืีนวซ่ีาด้วย) 

 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยนืวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้

ออกของเงินสมาํเสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญก่่อนการยนืวีซ่าเด็ดขาด!!) 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร(ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 



 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน

บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัทีจะยนืวซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยนืวซ่ีาวนัที 18 กนัยายน 2557 สาํเนาสมุดบญัชีทีท่านตอ้งใชใ้น

การยนืวซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัที 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนนั หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นนั จะใชเ้ป็นเอกสาร

แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพมิเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพอื

เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยทีไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพือใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร

ยนืวซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ทีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพมิเติมในวนัทียนืวซ่ีา 

 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ)ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั

จากวนัทีไดค้ิวยนืวซ่ีา พร้อมทงัตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยนืวซ่ีาวนัที 18 กนัยายน 

2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใชใ้นการยนืวซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัที 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนนั

เท่านนั  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั 

และประเทศทีเดินทาง (ชือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตาม

หนา้พาสปอร์ต วนัทีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพือไม่ใหผ้ดิพลาดในการ

ออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้า่ยให้บุตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมาย decareเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทงัใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชือผูถู้กรับรองค่าใชจ้า่ยดว้ย 

11. ผูสู้งอายทุีมีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พอืเป็นเอกสารประกอบการยนืวซ่ีา 

12. กรณีผูท้ีกาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยนืขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยนืขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

วนัทมีายืนวซ่ีากรุณานําสมุดบญัชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างทเีป็นสําเนา เช่นทะเบยีนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลยีนชือ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมา

วนัทยืีนวซ่ีาด้วย 

 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทอืีนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 



 


