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พระราชวังแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว 

ขึน้ช้ัน 2 ของหอไอเฟล  สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรูอลงัการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง 
พกัสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศท่ีนักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกช่ืนชอบมากท่ีสุด 
พกัเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจ าเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลกั 

แวะเที่ยวมิลาน มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมิลาน 
เท่ียวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส “เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

นครรัฐวาติกนั เท่ียวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
 

 

 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ปารีส 

16.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) สังเกตุป้าย 
กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 
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20.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี EK 373/ EK 71 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

วันท่ีสอง       ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ชมเมือง– อาหารพ้ืนเมืองหอยเอสคาโก้ 
                      อบเนยในร้านสุดหรู 

08.00น.  เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน
ยโุรปน าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
อยูห่่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้
ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงาม
ของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้ง
สงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืน และหลากหลายดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริม
สองฝ่ังของแม่น ้าแซน  

 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) (อาหารจีน)  
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคัญ

เท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่
ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัตึกท่ีตั้งอยูเ่คยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริยฟิ์ลิป-ออกสัตสั สร้างเป็น
ป้อมปราการ จากนั้นพระเจา้ชาร์ลท่ี 5 ไดข้ยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์  13 และ14 เคย
ประทบัอยู่ท่ีน่ี ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวน
มากกวา่ 40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียปิตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรเนสซองซ์ ใหท้่าน
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ไดถ่้ายรูปกับพีระมิดแก้ว ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั – จีน น าท่านช่ืนชม ภาพวาด
โมนาลซิา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิกอจัฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิ้ม
อนัเป่ียมดว้ยเลศนัยของนางท่ีอยู่ในภาพ จนท าให้ผูค้นวิจารณ์กนัมากว่าแทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็น
บุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะส าคญัของโลกภายในพิพิธภณัฑ ์ 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ้าแซน (ใชร้ะยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)   ชมวิวทิวทศัน์กนั
บนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน 
โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วาม
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสไดช่ื้อว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ 
ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ี
ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย ์
มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และท าใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้ าแซน
ขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้ าแซนอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได)้   

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

 
 
 
 
 

  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
วันท่ีสาม       ขึน้หอไอเฟลช้ัน 2 – ประตูชัย – ช็อปป้ิงห้างแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
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น าท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
จากนั้นน าท่าน ขึน้ลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้าง
ดว้ยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างขึ้น
เม่ือ ค.ศ. 1887 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของ
ประชาชนในสมยันั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 
น ้าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทัว่ถึงและจุใจ  น าท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ของนโปเลยีน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่
และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 

เท่ียง   อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
บ่าย น าท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมนับูโลวาร์ด เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีคืนภาษีให้กบันักท่องเท่ียว

โดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND 
NAME จากฝร่ังเศส จากนั้นอิสระใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลา
ร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช์้อปป้ิงสามารถ
เดินชมความงามของ บ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคาร
บา้นเรือนสวยงามมาก   

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4)   
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีส่ี         ปารีส – รถไฟด่วน TGV –  ดิจอง – อนิเทอร์ลาเก้น  (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ TGV น าท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV 
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่
ไปให้ล าบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที )  ผา่นชมทิวทศัน์ของ
ทอ้งทุ่งและชีวิตผูค้นชาวฝร่ังเศสในชนบทไปยงั เมืองดิจอง เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์ของฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นอีกเมือง
หน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส์ 
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 6)  (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝร่ังเศส )  
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ 309  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที) เมืองหลวงของแบร์น

เนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขา
จุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่ง
หญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีท่ี
งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7)  (ฟองดู ต้นต าหรับสวิตเซอร์แลนด์)  
 
 
 
 
  พกัค้างคืน ณ Metropole หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 

วันท่ีห้า         ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหน้าขึ้นสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพ่ือน าท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน 
ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์
ฝงูววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเลม็หญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ล าธารน ้าธรรมชาติเลก็ๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขา
หิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่องเท่ียวธรรมชาติ
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บนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ี
ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระท่ังถึง สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป Top of Europe บน
ยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  
นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน าท่าน ชม ถ า้น ้าแข็ง 
1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิว
ทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดใน
โลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั น าท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/
11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราว
ยอร์ค-หลงัคายโุรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขาจุงเฟรา (ม้ือท่ี 9) 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพ่ือน าท่านขึน้กระเช้า 
The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 
80  กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)  เมืองน้ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนั
หมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท่ี้เก่าแก่มีอายหุลาย
ร้อยปี  น าท่านชม  อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ท่ีเสียชีวิตใน
ประเทศฝร่ังเศสระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศส แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาหิน ให้
ท่านช่ืนชมบรรยากาศกลางเมืองน่ารักเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่าย นาฬิกาสวิสฯ  อาทิ 
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 10) 
  พกัค้างคืน ณ ASTORIA LUCERNE  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
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วันท่ีหก         ลูเซิร์น – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน  – เวนิส  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน (ประมาณ 246  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่
และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากน้ีมิ
ลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสต์มาสท่ีเรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิต
รถยนต์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูปกับ มหา
วิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารท่ีนอกเหนือจากความ
วิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 3,000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 12) (อาหารจีน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ (ประมาณ 264  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.20 นทที)  เมืองท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บการกล่าวขานว่าโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่
กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
  พกัค้างคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 
วันท่ีเจ็ด         เวนิส – น่ังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  ปีซ่า – หอเอนปิซ่า  
                      1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 14) 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตวัเดินทางสู่ เกาะเวนิส (ระยะเวลาในการนั่งเรือ 

ประมาณ 30 นาที)  เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก) จากนั้นน าท่านเดินเทา้ไปยงั จัตุรัสซานมาร์
โก อนัเป็นศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ กบั เรือนจ า
โบราณ อนัเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุค
นั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียงส าหรับนกัท่องเท่ียวนัง่
พกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้
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ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและ
คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง ท่าเรือตรอนเชโต้  

 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 15) 
บ่าย น าท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ของอิตาลีไปยงั   เมืองปีซ่า (ประมาณ 328 กม. ใช้

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

น าท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก    เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 
ฟุต เร่ิมสร้างเม่ือ ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงเม่ือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพื้นดินใต้
อาคารเร่ิมยุบลง จากการท่ีรากฐานของอาคารไม่มัน่คงพอ อย่างไรก็ตามต่อมาไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ิน
เรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.1350 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของโครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุลกบัการ
เอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต ปัจจุบนัน้ีได้
ปิดไม่ให้นักท่องเท่ียวขึ้นไปชมดา้นบนแลว้   เน่ืองจากว่าหอจะเอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรก าลงัหาทางท่ีจะ
หยดุย ั้งการเอนและอนุรักษใ์หมี้สภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสา
หินอ่อนท่ีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซ่าแห่งน้ี เป็นท่ี
ท่ีกาลิเลโอขึ้นไปท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 

  (อาหารพื้นเมือง พาสต้าต้นต าหรับอติาล ี+ อาหารจานหลกั (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 
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 พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 6) 
 
วันท่ีแปด       ปีซ่า – โรม – วาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน 

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

เมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ดว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรม
เป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยคุโบราณ และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าวว่า 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 18)  (อาหารจีน)  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย 
เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้ าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ โรมันฟอร่ัม จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม 
โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีสามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การ
ออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูเ้ข้าชมรู้สึกเข้าใกลน้ักกีฬา ถือเป็น
ตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให้ ท่านถ่ายภาพคู่กบัประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ
ท่ีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้น าท่านว่ิงผ่านชมสถานท่ีต่างๆรอบกรุงโรม ถึงเวลานดัหมายน าท่าน
นัง่รถผา่นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียง
ปาลาสโซ่ ท่ีกล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 หรือพระบิดาของชาว
อิตาลี  

ค ่า   อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  พกัค้างคืน ณ IH Hotel Roma Z3 หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 7 ) 
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วันท่ีเก้า         โรม – จัตุรัส นาโวน่  – วิหารแพนเธออน – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน –  กรุงเทพมหานคร 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 19) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  จัตุรัส นาโวน่ จตัุรัสท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก เรียกไดว้า่มีความยอดเยีย่มท่ีสุดของ
กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในอดีตเป็นสนามกีฬาโรมนัท่ีใชต้่อสู้ประลองอาวุธกนัของผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจ าลองมาจากการ
ต่อสู่ทางทะเล   จตัุรัส นาโวน่าเป็นจตัุรัสท่ีไดช่ื้อวา่เป็นจตัุรัสท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโรม
ท่ีเป่ียมไปดว้ยความมีชีวิตชีวา เต็มไปดว้ยนักท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศจากนั้น น าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็น
สถาปัตยกรรมส าคญั สร้างขึ้น โดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมา
มีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส เซเว
รุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 
องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ 
JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโค้งเป็นคร่ึง
วงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร 
รวมถึงโครงสร้างท่ีแขง็แรงและยืนหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใช้
เป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา  
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม น ้าพุเทรวี่ ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นน ้ าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบก่อสร้างดว้ยหินอ่อนตามสไตล์บา
รอกท่ีงดงามอลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากนัว่าถา้มาโรมแลว้ไมไ้ดเ้ห็นน ้ าพุเทรว่ีก็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม 
และเม่ือไปถึงแลว้ก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะไดก้ลบัมาเยอืนโรมอีก สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินเล่นท่ี ย่านบันไดสเปน จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น บริเวณแห่งน้ี
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ FRANCESCO DE SANCTIS เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1723 แลว้
เสร็จในปี ค.ศ. 1725  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชมกนัของหนุ่มสาวผูค้นชอบท่ีจะมานัง่เรียงรายบนบนัไดแห่งน้ี 
ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิโน่ 

20.50 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EK 096 / EK372 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 
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วันท่ีสิบ         กรุงเทพมหานคร 

18.40 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 
 

 
ฝร่ังเศส – สวติเซอร์แลนด์ – อติาล ี10 วนั 

สายการบิน Emirates Airlines 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่
(พกัห้องคูห่รือหอ้งสามคน) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วันท่ี 12 – 21 กุมภาพนัธ์ 2566 92,999 32,000 

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

** ส าหรับท่านท่ีต้องการห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 

 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15ท่าน*** 

ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
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อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้น
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20  ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโรต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท  
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• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ  ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามท่ีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 
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• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมี เหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล
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เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อและแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ี
ยืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่มารดาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** 
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)  ** (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่า) 
9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน  (ออกเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นตเ์จา้หนา้ท่ีธนาคาร) 
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9.2 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดค้ิวยืน่วีซ่า จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ง
ระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรง
ตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการ
ออกเอกสาร) 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรกท่ีมี
ช่ือบญัชี น ามายื่นเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดมี้ยอด
ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาการเงินตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
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กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 
 


