
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถ่ินบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่ส าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มต่ีอคิว 

ขึน้ช้ัน 2 ของหอไอเฟล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // น่ังรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง 
พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศทีนั่กท่องเทีย่วจากทกุมุมโลกช่ืนชอบมากที่สุด 
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจ าเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก 

แวะเที่ยวมิลาน มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน 
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส “เมืองทีใ่ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
 

 

 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ปารีส 

16.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) สังเกตุป้าย 
กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที่นัง่ข้ึนเคร่ือง 



20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเที่ยวบินที่ EK 373/ EK 71 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 

วันที่สอง       ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – พพิิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้ 
                      อบเนยในร้านสุดหรู 

08.00น.  เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน
ยุโรปน าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 
14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มี
ไกด์ท้องถ่ินบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส าคัญเทีย่วแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัที่ถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดร้ับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความ
งดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, 
ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระ
ให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืน และหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสัน
สวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก 
ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้าแซน  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) (อาหารจีน)  
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยาย ข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส าคัญ

เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีช่ือเสียงที่สุดเก่าแก่
ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัตึกที่ตั้งอยู่เคยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็น
ป้อมปราการ จากนั้นพระเจา้ชาร์ลที่ 5 ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจ้าหลุยส์ 13 และ14 เคย
ประทบัอยู่ที่น่ี ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวน
มากกว่า 40,000 ชิ้น มีตั้งแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกัน กรีก โรมนั อียิปตภ์าพเขียนและปติมากรรมยุคเรเนสซองซ์ ให้ท่าน
ไดถ่้ายรูปกับพีระมิดแก้ว ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสายอเมริกัน – จีน น าท่านช่ืนชม ภาพวาด
โมนาลิซา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิกอัจฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจาก
รอยยิ้มอนัเป่ียมดว้ยเลศนัยของนางที่อยู่ในภาพ จนท าให้ผู ้คนวิจารณ์กันมากว่าแทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกันแน่ 
เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะส าคญัของโลกภายในพิพิธภณัฑ ์ 



 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น ้าแซน (ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)   ชมวิวทิวทศัน์กัน
บนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานที่ส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน 
โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะไดค้วาม
ประทบัใจกับความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ช่ือว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุด
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ 
ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่
ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์
มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีที่น ้าในแม่น ้ าแซน
ข้ึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น ้ าแซนอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได)้   

ค ่า    รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 
อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เน้ือวัว / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 2) 

 
 
 
 
 

  พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 
วันที่สาม       ขึน้หอไอเฟลช้ัน 2 – ประตูชัย – ช็อปป้ิงห้างแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

น าท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
จากนั้นน าท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค  เป็นหอสูงสร้าง
ดว้ยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึน
เมื่อ ค.ศ. 1887 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวตัิฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของ
ประชาชนในสมยันั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 
น ้าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองที่คนทัว่โลกอยากมาเห็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน 
ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทั่วถึงและจุใจ  น าท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผ่านชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่
และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 



เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้เวลากับการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
บ่าย น าท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมนับูโลวาร์ด เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND 
NAME จากฝรั่งเศส จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ที่มีช่ือเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลา
ร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงคช์้อปป้ิงสามารถ
เดินชมความงามของ บ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่ เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคาร
บา้นเรือนสวยงามมาก   

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)   
  พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 

วันที่ส่ี         ปารีส – รถไฟด่วน TGV –  ดิจอง – อินเทอร์ลาเก้น  (สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ TGV น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV 
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่
ไปให้ล าบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที )  ผ่านชมทิวทศัน์ของ
ทอ้งทุ่งและชีวิตผูค้นชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยงั เมืองดิจอง เมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองไวน์ของฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นอีกเมือง
หน่ึงที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส์ 
 
 
 
 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝร่ังเศส )  
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ 309  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที) เมืองหลวงของแบร์น

เนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็น
เขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองที่มี
ทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี
ที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  (ฟองดู ต้นต าหรับสวิตเซอร์แลนด์)  
 
 
 
 
  พักค้างคืน ณ Metropole หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 



วันที่ห้า         ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

น าคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าข้ึนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อน าท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน 
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์
ฝูงววัพื้นเมืองที่กระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัว่บริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลงัที่มีภูเขา
หิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะได้รับความประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติ
บนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่
ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บน
ยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  
นกัท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้ นชมวิว
ทิวทศัน์และสัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน
โลกพร้อมซ้ือของที่ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั น าท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/
11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราว
ยอร์ค-หลงัคายุโรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขาจุงเฟรา (มื้อที่ 9) 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อน าท่านขึ้น
กระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น 
(ประมาณ 80  กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)  เมืองน้ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช่ือว่า เวียวาลด์ สแตร์ท
เตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท้ี่เก่าแก่มี
อายุหลายร้อยปี  น าท่านชม  อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่



เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศสระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวตัิใหญ่ของฝรั่งเศส แกะสลกัอยู่บนหน้า
ผาหิน ให้ท่านช่ืนชมบรรยากาศกลางเมืองน่ารักเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีร้านตวัแทนจ าหน่าย นาฬิกาสวิสฯ  
อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10) 
  พักค้างคืน ณ ASTORIA LUCERNE  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 
 
วันที่หก         ลูเซิร์น – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน  – เวนิส  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน (ประมาณ 246  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในด้านแฟชั่น
และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากน้ีมิ
ลานยงัเป็นที่รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิต
รถยนต์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูปกับ มหา
วิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่ สุดของเมืองมิลาน  และเป็นวิหารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความ
วิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักว่า 3,000 รูป ที่สวยงามไม่แพก้นั 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 12) (อาหารจีน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ (ประมาณ 264  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.20 นทที)  เมืองท่องเที่ยวที่

ไดร้ับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) 
  พักค้างคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 
 



วันที่เจ็ด         เวนิส – น่ังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  ปีซ่า – หอเอนปิซ่า  
                      1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14) 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส (ระยะเวลาในการนั่งเรือ 

ประมาณ 30 นาที)  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก) จากนั้นน าท่านเดินเทา้ไปยงั จัตุรัสซานมาร์
โก อนัเป็นศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เช่ือมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ กับ เรือนจ า
โบราณ อนัเคยเป็นที่ประทบัของเจ้าผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุค
นั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียงส าหรับนกัท่องเที่ยวนั่ง
พกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกช้อปป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ ต้น
ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละชิ้นมีรูปแบบและ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนกัท่องเที่ยวทัว่โลก  ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง ท่าเรือตรอนเชโต้  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15) 
บ่าย น าท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยงั   เมืองปีซ่า (ประมาณ 328 กม. ใช้

ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที)    เมืองซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา MONTE PISANO ทางตะวนัตกของแควน้ทสั
คานี อดีตเมืองท่าริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝ่ังตะวนัตก ที่มีช่ือเสียงของชาวโรมนัช่วงศตวรรษที่ 11 – 13 บา้น
เกิดของนกัดาราศาสตร์เอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ  

น าท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก    เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 
ฟุต เร่ิมสร้างเมื่อ ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงกัลงเมื่อก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพื้นดินใต้
อาคารเร่ิมยุบลง จากการที่รากฐานของอาคารไม่มัน่คงพอ อย่างไรก็ตามต่อมาไดม้ีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ิน
เรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.1350 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของโครงสร้างด้านบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุลกบัการ
เอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต ปัจจุบนัน้ีได้
ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวข้ึนไปชมด้านบนแลว้   เน่ืองจากว่าหอจะเอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรก าลงัหาทางที่จะ



หยุดยั้งการเอนและอนุรักษ์ให้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสา
หินอ่อนที่สลกัลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ที่หอเอนปิซ่าแห่งน้ี เป็นที่
ที่กาลิเลโอข้ึนไปท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) 

  (อาหารพื้นเมือง พาสต้าต้นต าหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 
 
 
 
  พักค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6) 
 
วันที่แปด       ปีซ่า – โรม – วาตกิัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ( ประมาณ 357 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็น

เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรม
เป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยุคโบราณ และอาณาจักรโรมนัไดแ้ผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีค ากล่าวว่า 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 18)  (อาหารจีน)  

บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน  รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล ้าค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดย 
เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์ สิทธ์ิ โรมันฟอรั่ม จากนั้ นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม 
โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การ
ออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู ้เข้าชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็น
ตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให้ ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและ
ที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้น าท่านวิ่งผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงโรม ถึงเวลานัดหมายน าท่าน
นั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์ สิทธ์ิที่ โรมันฟอร่ัม เข้าสู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม 



ระเบียงปาลาสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 หรือพระบิดา
ของชาวอิตาลี  

ค ่า   อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้เวลากับการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  พักค้างคืน ณ IH Hotel Roma Z3 หรือเทียบเท่า (คืนที่ 7 ) 
 

วันที่เก้า         โรม – จัตุรัส นาโวน่  – วิหารแพนเธออน – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน –  กรุงเทพมหานคร 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  จัตุรัส นาโวน่ จตัุรัสที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก เรียกไดว้่ามีความยอดเยี่ยมที่สุดของ
กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในอดีตเป็นสนามกีฬาโรมนัที่ใชต้่อสู้ประลองอาวุธกันของผูเ้ขา้แข่งขนัที่จ  าลองมาจากการ
ต่อสู่ทางทะเล   จตัุรัส นาโวน่าเป็นจตัุรัสที่ไดช่ื้อว่าเป็นจตัุรัสที่มีช่ือเสียงที่สุดและสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโรม
ที่เป่ียมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทัว่สารทิศจากนั้น น าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็น
สถาปัตยกรรมส าคญั สร้างข้ึน โดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมา
มีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ์  เซพติมิอุส เซเว
รุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจักรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 
องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย ์DIANA พระจันทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ 
JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโค้งเป็นคร่ึง
วงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร 
รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและยืนหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา วิหารแห่งน้ีถูกใช้
เป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา  
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม น ้าพุเทรวี่ ซ่ึงจดัได้ว่าเป็นน ้ าพุที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตล์บา
รอกที่งดงามอลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถา้มาโรมแลว้ไมไ้ด้เห็นน ้ าพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม 
และเมื่อไปถึงแลว้ก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้กลบัมาเยือนโรมอีก สมควรแก่เวลาน า



ท่านเดินเล่นที่ ย่านบันไดสเปน จัตุรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น บริเวณแห่งน้ี
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ FRANCESCO DE SANCTIS เร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1723 แล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1725  สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชมกันของหนุ่มสาวผูค้นชอบที่จะมานั่งเรียงรายบนบนัไดแห่งน้ี 
ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิโน่ 

20.50 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 096 / EK372 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 

 

วันที่สิบ         กรุงเทพมหานคร 

18.40 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 

 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 10 วัน 

สายการบิน Emirates Airlines 

อัตราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัห้องคู่หรือห้องสามคน) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 92,999 32,000 

วันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 92,999 32,000 

วันที่ 10 – 19 มีนาคม 2566 95,999 32,000 

** ส าหรับท่านที่ต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น 2 ห้อง 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน ** 

 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า  15ท่าน*** 

ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญที่ท่านควรทราบ*** 



1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้ าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ในรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตราน้ีรวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติ เหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตราน้ีไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20  ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโรต่อท่าน 
 
***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท  
• ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 



• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ  ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปน้ี 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษัทระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบ ุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คืน



ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มี เหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอิตาลี 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที่เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 น้ิว จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
ไม่เห็นฟัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์ว่าเป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน **พร้อมแปล
เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อและแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่
ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุว่ามารดาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกบับดิาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุว่าบิดาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 



7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท้ี่เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน**  
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มรีายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มช่ืีอผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีที่เร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
เท่าน้ัน (ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน)  ** (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่า) 
9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน  (ออกเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นตเ์จา้หนา้ที่ธนาคาร) 
9.2 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบั

จากวนัที่ไดคิ้วยื่นวีซ่า จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที่ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้ผดิพลาดใน
การออกเอกสาร) 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยื่นวีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ให้มียอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนาหนา้ที่ปรับสมุด + หนา้แรกที่มี
ช่ือบญัชี น ามายื่นเพิ่มเติมในวนัที่ยื่นวีซ่า  หากน าสมุดไปปรบัแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดม้ียอด
ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที่มีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้ับรอง
ค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม ่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ต้องใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัให้ใชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาการเงินตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย  

11. ผูสู้งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
12. กรณีผูท้ี่ก าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านก าลงัศึกษาอยู่  
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบื้องตน้ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ 
 
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างที่เป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 
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