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นครรัฐวาติกัน เทยีวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลาํค่าทีสุดแห่งหนึงของโลก 

เทียวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส “เมืองทีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

แวะเทียวมิลาน มีชือเสียงในด้านแฟชันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมิลาน 

พักสวิสเซอร์แลนด์  คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศทีนักท่องเทียวจากทุกมุมโลกชืนชอบมากทสุีด  

พักเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจําเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก 

หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซีรีย์เกาหลีชือดัง Crash Landing On You 

เมืองซุก ถ่ายรูปกบั CLOCK TOWER แลนด์มาร์กทีสําคัญแห่งหนึงของเมือง ทมีีความสูง  เมตร   

นงัรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส  และ  ขนึชัน 2 ของหอไอเฟิล  สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรูอลงัการโรแมนติค 

พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถนิบรรยาย ในแต่ละห้อง ทสํีาคัญเทียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) 
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วันแรก         กรุงเทพฯ –  โรม(อติาลี) 

.  น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน  เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรทีนงัขึนเครือง 

20.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเทียวบินที QR 835/ QR 115 แวะเปลียนเครืองทีสนามบินโดฮา  

บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทียวบิน 

 

วันทีสอง       โรม – กรุงวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – นาํพุเทรว–ี บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน –  ปิซ่า  

                      (อติาลี) 

.  น.     เดินทางถึง สนามบินลโีอนาร์โด ดาร์วินชี (ฟูมิซิโน)  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทาง

โดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึงมีอดีตอนัยิงใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิโรมนัเรือง

อาํนาจเมือราวกว่า 2,000 ปีทีผ่านมา จากนันนาํท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระทีปกครองตนเองเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลาํค่า

ทีสุดแห่งหนึงของโลกซึงตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแอง

เจโล  เสาพลบัพลาทีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึงปัจจุบนัเป็นสิงลาํค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ โรมนัฟอรัม  

จากนนัคณะแวะถ่ายรูปทีระลึกดา้นหนา้ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก 

เคยเป็นสนามกีฬายกัษที์สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะ

เป็นรูปวงรี เพือให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนนัให้ ท่านถ่ายภาพคู่

กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและทีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้นาํท่านวิงผ่าน

ชมสถานทีต่างๆรอบกรุงโรม 
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 เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที )  (อาหารจีน)  

บ่าย จากนนันาํท่านชม นาํพุเทรว ีเป็นนาํพุทีสวยงามและมีชือเสียงมากทีสุดในโลก ชือ “เทรวี” นนัมาจากคาํว่า“ตรีวิอุม” 

หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี ซึงองคส์มเด็จ

สันตะปาปา ครีเมนต์ที ไดม้อบหมายให้สร้างขึนในปี  การก่อสร้างดาํเนินเรือยมาจนกระทงัภายหลงัการ

สินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาที เออร์บนั ที ไดห้ยุดชะงกัลง และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี  

รวม ใช้เวลาทงัสิน  ปี มีทางระบายนาํเวอร์โก ้บริเวณลานด้านหน้านันก่อสร้างมากว่า ,  ปี ครังสมยัโรม

โบราณซึงปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซึงตรงเวลา  ปี ก่อนคริสตศ์กัราช รูปปันแกะสลกัทีเลิศหรูอลงัการที

อวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนัน ไดแ้นวคิดจากความยงิใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัว่า หาก

ใครทีไดโ้ยนเหรียญลงไปในนาํ เขาหรือเธอผูน้นัจะได้กลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนนัให้คณะไดถ้่ายรูปภาพคู่ 

บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชือ Francesco de 

Sanctis  เชือมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดทีกวา้งทีสุดและยาวทีสุดในทวีป

ยุโรป มีขนับนัไดทงัหมด 138 ขนั ใช้สําหรับเดินเล่นหรือเลือกซือสินคา้ต่างๆ ทีย่านบนัไดสเปน นับว่าเป็นแหล่ง

พกัผอ่นของชาวอิตาลีและนกัท่องเทียวหลากหลายเชือชาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญ สร้างขึนโดยจักรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา 

จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี 

ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงค์

เพือใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLO พระอาทิตย ์DIANA 

พระจนัทร์ MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตัว

วิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นครึงวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง .  

เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างทีแข็งแรงและยืนหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตงัแต่

คริสต์ศตวรรษที  เป็นตน้มา วิหารแห่งนีถูกใช้เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพือ

ศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า ( ประมาณ 359 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที ) ท่าน

จะไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามของบา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตงัสูงสง่างามอยู่บนเนินเขา และเป็นแหล่งผลิต

ไวน์ชนัดีของเมืองนี 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (มือที ) 

 (อาหารพืนเมือง สปาเกต็ตีต้นตําหรับอติาล ี+ อาหารจานหลกั (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 
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  พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท ี1) 

 

วันทีสาม          เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –   

                         จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  (อติาลี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที ) 

นาํท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก  ทีเมืองปิซ่า   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก  ชนั 

สร้างดว้ยหินอ่อนสูง  ฟุต เริมสร้างเมือ ค.ศ.  แต่การก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงเมือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ -

 ชนั เนืองจากพืนดินใต้อาคารเริมยุบลง จากการทีรากฐานของอาคารไม่มนัคงพอ อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการ

ก่อสร้างเพิมเติมจนเสร็จสินเรียบร้อยเมือปีค.ศ.  ซึงมีการเปลียนแปลงบางส่วนของโครงสร้างดา้นบนไปจาก

แผนผงัเดิมเพือถ่วงดุลกับการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทงัสิน    ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจาก

แนวตงัฉากถึง  ฟุต ปัจจุบนันีไดปิ้ดไม่ให้นกัท่องเทียวขึนไปชมดา้นบนแลว้   เนืองจากว่าหอจะเอนลงเรือยๆ ซึง

บรรดาวิศวกรกาํลังหาทางทีจะหยุดยงัการเอนและอนุรักษ์ให้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ 

สําหรับหอเอนปิซ่านีภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชือดังแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงาม

มาก  ณ  ทีหอเอนปิซ่าแห่งนี เป็นทีทีกาลิเลโอขึนไปทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกียวกบัแรงดึงดูดของโลก 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (มือที ) (อาหารจีน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้  (ประมาณ 327 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที ) เมืองท่องเทียวที

ไดรั้บการกล่าวขานว่าโรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก “เมืองทีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่

กวา่  เกาะ และมีสะพานเชือมมากกว่า  แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค (ระยะเวลาในการนงัเรือ ประมาณ  

นาที) ศูนยก์ลางของนครเวนิส ระหว่างทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที  บิดาของชาว

อิตาเลียน ใหท้่านไดถ้่ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ทีเชือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึงเคยเป็นทีประทบัของเจา้

ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทงัยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันนัอีกดว้ย ชม จตัุรัสเซนตม์าร์ค

โค ทีมีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิงสินคา้พนืเมืองของเว

นิสตามอธัยาศยั อาทิ เครืองแก้วมูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตงัแต่
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บรรพชน โดยเครืองแกว้แต่ละชินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นทียอมรับจากนกัท่องเทียวทวัโลก  ไดเ้วลาสมควรนาํ

ท่านเดินทางกลบัเมืองเมสเตร้ 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร (มือที ) 

 (อาหารพืนเมือง พิซซ่าต้นตําหรับอิตาล ี+  อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 

 

 

 

  พกัค้างคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

วันทีสี           เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที ) 

                   นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน ( ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที )  เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตงัอยู่บริเวณทีราบลอมบาร์ดี มีชือเสียงใน

ดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชนัในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 

นอกจากนีมิลานยงัเป็นทีรู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสทีเรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และ

แหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูป

กับ มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ทีโดดเด่นทีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อน

สถาปัตยกรรมโกธิคทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงใชเ้วลาสร้างนานถึง  ปี ลกัษณะเด่นของวิหารทีนอกเหนือจากความ

วิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปันนบักวา่ ,  รูป ทีสวยงามไม่แพก้นั 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (มือที ) (อาหารจีน)  

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที ) เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง

เมือง ตงัอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง

ยิงท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชือ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชืนชม

บรรยากาศของตวัเมืองทีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมือง รวมทงัมีอาคาร

คาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีทีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (มือที )  (ฟองดว์ู ต้นตําหรับสวิตเซอร์แลนด์)  
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  พกัค้างคืน ณ  METROPOLE หรือเทียบเท่า (คืนที ) 

วันทีห้า        พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป – ถาํนาํแข็ง ปี – สวิสสฟิงซ์  – หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ –  

                    ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที ) 

นําคณะออกเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหน้าขึนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพือนําท่านขึนรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน 

ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ทีมีทุ่งหญา้อันเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน

สะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วง บา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ 

ฝงูววัพืนเมืองทีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทวับริเวณ ลาํธารนาํธรรมชาติเลก็ๆทีใสสะอาดและฉากหลงัทีมีภูเขา

หิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิง นังรถไฟชมวิวท่องเทยีวธรรมชาติ

บนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลียนเป็นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟทีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที

ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท้ีความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทังถึง สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป Top of Europe บน

ยอดเขาจุงเฟรา  ซึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนําแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  

นกัท่องเทียวหลายๆคนบอกว่าทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

ตลอดทงัปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนนันาํท่าน ชม ถํานําแข็ง 

1,000 ปี  ทีสร้างโดยการเจาะธารนาํแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนาํแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนนัชมวิวทิวทศัน์

และสัมผสัหิมะทีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทําการไปรษณีย์ทีสูงทีสุดในโลกพร้อม

ซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั  นาํท่านขึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที

ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทบัใจ 

เดินทางสู่ ยงุคฟ์ราวยอร์ค-หลงัคายุโรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดนีเหมือนมาไม่ถึง 

เทียง    รับประทานอาหารกลางวันเมนูทีดีทสุีด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (มือที ) 
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บ่าย นาํท่านขึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ทีความสูง ,  เมตร/ ,  ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ  

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ จากนนันาํท่านลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์

เกลทเชอร์ เพือนําท่านขึนกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ นําท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึงรายลอ้มไปดว้ยวิว

ทิวทศัน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชืนสบายตา นาํในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส 

บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดงัสุดๆจากซีรียเ์กาหลีชือดงัอย่าง Crash Landing On You ทีมาถ่ายทาํ ณ สถานที

แห่งนี ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทีสวยงามนี หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ  กม. ใช้

ระยะเวลา ประมาณ  ชม. ) เมืองนีตงัอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ทีชือว่า เวียวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบ

สีพนัธรัฐ  

 คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  (มือที ) 

  พกัค้างคืน ณ  ASTORIA LUCERNE  หรือเทียบเท่า (คืนที ) 

 

วันทีหก         เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – ดิจอง  (ฝรังเศส) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที ) 

 นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมที้เก่าแก่มีอายหุลายร้อยปี  นาํท่านชม  อนุสาวรีย์

สิงโต สัญลักษณ์ของความซือสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการ

ต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝรังเศสแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาหิน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง

(ไม่ใช่วิงชมเมือง) หรือ  ชอ้ปปิง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็น

ตน้ หรือเลือกซือของฝากของทีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัชือ, สินคา้พนืเมืองของทีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ 
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จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ประมาณ  กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ  นาที ) เป็นเมืองเล็ก ๆ ตงัอยู่ริม

ทะเลสาบเมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองทีมีรายได้เฉลียน้อยทีสุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองทีรวย

ทีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตาํทีสุดในโลก ทาํให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคา

ทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองทีสะอาดทีสุดหนึงในสิบของโลกอีกดว้ย ให้ท่านไดถ้่ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER 

ทีมีความสูง  เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึนในศตวรรษที  หลงัคาเป็นสีฟ้าขาวและนาฬิกาทีตงัอยู่เป็น

นาฬิกาดาราศาสตร์ทีสามารถบอกข้างขึน ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และ

ทะเลสาบของเมืองซุก 

เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที )  (อาหารจีน)  

บ่าย จากนนัออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสวิสเซอร์แลนด ์– ฝรังเศส เดินทางผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดีทีมีการปลูกลูกมสัตาร์ดเพอืนาํมาผลิตมาเป็น “มสัตาร์ด” อีกทงัยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชนัดีของ

ประเทศฝรังเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง (ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที )  ซึงเป็นอีกเมือง

หนึงทีสวยงามของประเทศฝรังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส์ 

คาํ    รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (มือที ) (อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรังเศส )  

 พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเท่า (คืนที ) 

 

วันทีเจ็ด        ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นาํแซน – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส –  

                      อาหารพืนเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรังเศส) 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วย

ความเร็วกว่า  กิโลเมตร/ชัวโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) 

(ใชร้ะยะเวลาประมาณ  ชม.  นาที )  จนกระทงัถึงกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส ตงัอยูบ่นแม่นาํแซน 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตงัถินฐานมากว่า ,  ปี เมือง

ปารีส มหานครซึงไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชนั  ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนั

สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด ไร่องุ่น และหมู่บา้นชนบทของฝรังเศสจนกระทงัเขา้สู่เมืองปารีส 

 

 

 

 

 

เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที )  (อาหารจีน)  

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที  อยู่

ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร นาํท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์

ท้องถินบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึก ทีสําคัญเทียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัทีถูกสร้างขึนมาเพือให้

ใหญ่ทีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงาม

ของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้อง
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สงครามและสันติภาพ รวมถึงเรืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิงใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี จากนนัอิสระให้

ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นทีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มรืนและหลากหลายดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม  

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพือล่องเรือแม่นําแซน ชมวิวทิวทศัน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชืนชมความงามของ

ทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานทีสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝังของแม่นาํแซน โบราณสถาน และอาคารทีเก่าแก่

สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ

ทัศนียภาพทีร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชือว่าเป็นนครทีมีความงดงามทีสุดแห่งหนึงของโลก อาทิเช่น 

สะพานอเลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถาน

ทีตงั มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคทีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่าง

งดงาม ซึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานทีสาํหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึนครองราชย ์มีอายเุก่าแก่กวา่  ปี และทาํให้

ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครทีงดงามแห่งหนึงของโลก (ในกรณีทีนาํในแม่นาํแซนขึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์

สุดวิสัย เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นาํแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้ จากนนันาํท่านไปชม 

ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนงัรถผ่านชมสองฟากฝัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราช

ดําเนินของไทย ซึงเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชือก้องโลก นําท่านผ่านชม จัตุรัส

คองคอร์ด สถานทีสําคญัทีสุดแห่งหนึงในหน้าประวติัศาสตร์ของฝรังเศสและยุโรป เป็นลานประหารทีตงักิโยติน 

ซึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝรังเศสปี ค.ศ.    

คํา  รับประทานอาหารแบบพืนเมืองฝรังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรังเศส  

อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนือวัว / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝรังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มือที ) 

 
 
 
 
 
 
 

  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 เทียบเท่า (คืนที ) 
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วันทีแปด      ขนึหอไอเฟลชัน  – DUTY FREE – พิพธิภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิง 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

 นําท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นทีระลึกจากมุมกวา้งซึงเป็นจุดทีสวยทีสุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

จากนนันําท่าน ขึนลิฟท์สู่ชัน 2 ของหอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้าง

ดว้ยโครงเหล็กทงัหมด โดยชาวฝรังเศสชือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทงัหมด 7 พนัตนั สร้างขึน

เมือ ค.ศ.  เพือเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวติัฝรังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของ

ประชาชนในสมยันันว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นทีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 

นาํหนกั 10,000 ตนันี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองทีคนทวัโลกอยากมาเห็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน 

ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทวัถึงและจุใจ   

หลงัจากนนันาํท่านเขา้ชมความยิงใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถินบรรยาย ข้อมูลแน่นปึก ทีสําคัญ

เทียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในชือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑท์ีมีชือเสียงทีสุดเก่าแก่

ทีสุด และใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของโลก ตวัตึกทีตงัอยู่เคยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็น

ป้อมปราการ จากนันพระเจ้าชาร์ลที  ไดข้ยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจ้าหลุยส์  และ  เคย

ประทบัอยู่ทีนี ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานทีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวน

มากกวา่ ,  ชิน มีตงัแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียิปตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรเนสซองซ์ ให้ท่าน

ไดถ่้ายรูปกับพีระมิดแก้ว ซึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเชือสายอเมริกนั – จีน นาํท่านชืนชม ภาพวาด

โมนาลซิา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิกอจัฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนืองมาจากรอยยิม

อนัเปียมดว้ยเลศนัยของนางทีอยู่ในภาพ จนทาํให้ผูค้นวิจารณ์กันมากว่าแทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็น

บุรุษหรือสตรี   ชมรูปปันภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะสําคญัของโลกภายในพิพิธภณัฑ์  ได้

เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพือใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครืองสาํอาง, 

นาํหอม, เครืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเครืองหนงัอืนๆ รวมทงัเสือผา้ BRAND  NAME จากฝรังเศส 

เทียง อาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัยเพือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปปิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที  
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บ่าย               จากนนัอิสระให้ท่านชอ้ปปิงสินคา้ทีมีชือเสียงของฝรังเศสภายในห้างสรรพสินคา้ชือดงั แกลลารี ลาฟาแยตต์ ซึงมี

สินคา้แบรนด์เนมทุกยีห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านทีไม่มีความประสงค์ชอ้ปปิงสามารถเดินชมความงาม

ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่าทีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นชอ้ปปิงอยูก่ลางเมือง มีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพือทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND  

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

เครืองดืมตลอดเทียวบิน 

 

วันทีเก้า        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

19.00 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

   

ขอบคุณท่านทีใช้บริการ 

 

 

 อติาลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรังเศส  วัน 

โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องคู)่ 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

วันที  ก.พ. –  มี.ค.  106,999 28,000 

วันที   –  มี.ค.  (วันมาฆบูชา) 115,999 28,000 

วันที  –  เม.ย.  (วันจักรี + เทศกาลสงกรานต์) 119,999 30,000 

วันที  –  เม.ย.  (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 30,000 

วันที  เม.ย. –  พ.ค.  (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) 115,999 30,000 

วันที  –  พ.ค.   115,999 28,000 

วันที  –  พ.ค.  115,999 28,000 

** สําหรับท่านทีต้องการห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพือตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม

เท่านนั กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า  ปีขึนไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํามันและภาษีสนามบินเพมิเติม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือการโฆษณาเท่านัน ** 

 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

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

สัปดาห์  



2305-0704-GG02                                                                          www.smileytour.com                                                                           Page 12 of 17 

* ในกรณีเลือนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวซ่ีา ซึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลือนตวั และเอกสารเพิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอยู่ต่อ  

***หมายเหตุข้อสําคัญทีท่านควรทราบ*** 

.)ในการยืนวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยืนวีซ่า เป็นการ

ยนืวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านนั(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยนืวซ่ีา  วนัก่อนเดินทาง)  ซึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยู่ในรายการทวัร์แลว้ 

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆของบริษัท เมือท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท

ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเรียบร้อยแล้ว *** 

 

อตัรานรีวม 

1) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีทางสายการบินกาํหนด (นาํหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึน

เครืองท่านละ  กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ  

ชัวโมง/วัน) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลียนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

8)    ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรปแบบยนืปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ,  บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานไีม่รวม 

1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่าย % และภาษีมูลค่าเพิม % (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน  กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า  ชิน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป  ยูโร ต่อท่าน 
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***กรุณาพิจารณาเงือนไขต่างๆ และเงือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษทั ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 

เงือนไขการสํารองทีนงั 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจํา 

,  บาท) 

 ส่วนทีเหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ ,

บาท) (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจํา ,  บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน  - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีได้ชาํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไมค่ืนเงินทงัหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนงัครบ  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 ในการยืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  ,  บาท 

- ค่าตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้า

ออกตัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง % ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด %ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทังสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพิมเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชือถือ / มีการ

ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามทีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่

สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 
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 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาลี 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า  วันทําการ และต้องมาแสดงตนทีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางทีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย  หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจบุันหน้าตรง X .  นิว จาํนวน  รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลังสีขาวเท่านัน อายุรูปไม่เกิน  เดือน เหมือนกนัทงั   รูป) 

ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เครืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิมเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเทา่นนั) 

โดยเอกสารระบุว่าอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์ว่าเป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล

เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน** (พ่อและแมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัที

ยนืวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านนั) โดยเอกสาร

ระบุวา่มารดาอนุญาตให้เดินทางไปตา่งประเทศกบับิดาและระบุชือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+

ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมให้เดินทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัน) โดยเอกสาร

ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุชือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+

ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยืนยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม)่ 

7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น ใบปกครองบุตร (ปค. ) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านนั)  , 

หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน** 

8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ(สาํเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(สําเนา) 

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

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง พิมพ์เป็นภาษาองักฤษ

เท่านนั (ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน) 
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8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 

เท่านนนั หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน  เดือน)  

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน  เดือน) / พร้อมสําเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย -  ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน)  ** (กรุณานําสมุดเงนิฝากเล่มจริงมาวันทียืนวีซ่า) 

9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลัง  เดือน  (ออกเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นตเ์จา้หนา้ทีธนาคาร) 

  9.2 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบั

จากวนัทีไดค้ิวยนืวซ่ีา จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตู) โดยไม่

ตอ้งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง (ชือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ

ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพือไม่ใหผิ้ดพลาดใน

การออกเอกสาร) 

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

ออกของเงินสมาํเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญก่่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด!!) 

 ก่อนยนืวีซ่า  วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหม้ียอดล่าสุด  วนั ก่อนถึงวนัยนืวีซ่า  และสาํเนาหนา้ทีปรับสมุด + หนา้แรกทีมี

ชือบญัชี นาํมายนืเพมิเติมในวนัทียนืวีซ่า  หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผือจะไดมี้ยอด

ในการปรับสมุด 

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

10.  ในกรณีทีมีผูรั้บรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมายชีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

 กรณีมีลูกดว้ยกนัให้ใชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาการเงินตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายทุีมีอายุเกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พือเป็นเอกสารประกอบการยืนวซ่ีา 

. กรณีผูที้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยนืขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

 

*** รายละเอียดเอกสารการยืนขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
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วันทีมายืนวีซ่ากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างทีเป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลยีนชือ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันทียืนวีซ่าด้วย 

 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทีอนืก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัน 

. การขีดเขียนหรือประทบัเครืองหมายอืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 

หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนนัอีก 

 

 


