
#12077 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ข้ึนช้ัน2หอไอเฟล บิน QR
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารเซนตปเตอร โคลอสเซี
ยม(นอก) นํ้าพุเทรวี่ บันไดสเปน หอเอนปซา นั่งเรือสูเกาะเวนิส มหาวิหารแหงมิ
ลาน สะพานไมชาเปล รถไฟดวนTGV พระราชวังแวรซายส ลองเรือแมนํ้าแซนน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหา
วิหารเซนตปีเตอร) - รูปป้ันแกะสลักเพียตา - กลุมโรมันฟอรัม - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนส
แตนติน - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - วิหารแพนธีออน

  
GALILEI
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ปิซา - หอเอนปิซา - เวนิส - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 เวนิส - สะพาน
ถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค   

DELFINO
HOTEL
VENEZIA
MESTRE
หรือเทียบเทา

4 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - อินเทอรลาเคน   
CITY
OBERLAND
หรือเทียบเทา

5 กรินเดอรวาล - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟิงซ - เลาเทิร
นบรุนเนน - ลูเซิรน   

Ibis Styles
Luzern City
หรือเทียบเทา

6 สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - สิงโตหินแกะสลัก - ซุก - หอนาฬิกา
เมืองซุก - ดิจอง   

NOVOTEL
DIJON
ROUTE
DES
GRANDS
CRUS หรือ
เทียบเทา

7 รถไฟTGV - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือบาโตมูซ - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส -
ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด   

HOLIDAY
INN PARIS
PORTE DE
CLICHY
เทียบเทา

8 หอไอเฟล - พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - ดิวต้ีฟรี - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต -
ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

9 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 ฿82,777 ฿82,777 ฿82,777 ฿15,000

27 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 ฿79,999 ฿79,999 ฿79,999 ฿15,000

11 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 ฿77,777 ฿77,777 ฿77,777 ฿15,000

25 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 ฿77,777 ฿77,777 ฿77,777 ฿15,000

8 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 ฿79,999 ฿79,999 ฿79,999 ฿15,000

22 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ฿79,999 ฿79,999 ฿79,999 ฿15,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน -
มหาวิหารเซนตฟลลิป หรือมหาวิหารเซนตปเตอร - รูปปนแกะ
สลักเพียตา - กลุมโรมันฟอรัม - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนส
แตนติน - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - วิหารแพนธีออน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

17.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
สังเกตุปาย กราเซีย กรุป เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรท่ีน่ังขึ้นเครื่อง

ค่ํา

20.25 น. ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี QR 835/ QR 115 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานโดฮา

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เชา

่



 กิจกรรม 06.20 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินชี่ (ฟูมิซิโน) หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดิน
ทางโดยรถโคชสู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารเซนตปีเตอร สถาปัตยกรรมล้ําคาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกซ่ึงตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปป้ัน
แกะสลักเพียตา ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซ่ึงปัจจุบัน
เป็นสิ่งล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลีชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์โรมันฟอรั่ม

จากนั้นคณะแวะถายรูปท่ีระลึกดานหนา สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เคยเป็น
สนามกีฬายักษท่ีสามารถจุคนไดกวา 50,000 คน ถือเป็นตนแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน

จากนั้นให ทานถายภายคูกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” รถโคช
นําทานว่ิงผานชมสถานท่ีตางๆรอบกรุงโรม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

จากนั้นนําทานชม น้ําพุเทรว่ี เป็นน้ําพุท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในโลก ชื่อ “เทรว่ี” นั้นมาจากคําวา“ตรีวิอุม” หมายถึง
พบกันของถนนสามสาย เป็นอนุสรณสไตลบารอค วากันวา หากใครท่ีไดโยนเหรียญลงไปในน้ํา เขาหรือเธอผูนั้นจะไดกลับมา
เยือนอีกในสักวัน

จากนั้นใหคณะไดถายรูปภาพคู บันไดสเปน เป็นบันไดในกรุงโรม เป็นบันไดท่ีกวางท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป ใชสําหรับ
เดินเลนหรือเลือกซ้ือสินคาตางๆ ท่ียาน บันไดสเปน นับวาเป็นแหลงพักผอนของชาวอิตาลีและ นักทองเท่ียวหลากหลายเชื้อชาติ

นําทานชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญ จุดมุงหมายในการสรางไมชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพร
รดิฮาเดรียน วัตถุประสงคเพ่ือใชเป็นเทวสถานของเทพเจาโรมัน 7 องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ ลักษณะเดนของตัววิหาร
คือมีหลังคาทรงกลมและโคงเป็นครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึง
โครงสรางท่ีแข็งแรงและยืนหยัดมานานกวาสองพันปี วิหารแหงน้ีถูกใชเป็นโบสถโรมันแคธอริค อุทิศแดพระแมมารีและผูพลีชีพ
เพ่ือศาสนา

ออกเดินทางสู แควนทอสคานา เมืองปิซา ทานจะไดชมทิวทัศนอันสวยงามของบานเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสงา
งามอยูบนเนินเขา และเป็นแหลงผลิตไวทชั้นดีของเมืองน้ี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก + ของหวาน)

พักคางคืน ณ GALILEI HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

โรม

 เชา

รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยู
ในเมืองฟีอูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ นอกจากน้ีโรมยังเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับ
ของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย โรมเป็นเมืองท่ีมีผูมา
เยือนมากเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหลง
ทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี



วาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

รูปปนแกะสลักเพียตา

กลุมโรมันฟอรัม

โคลีเซียม

ประตูชัยคอนสแตนติน

มหาวิหารเซนตปีเตอร หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา มหาวิหารน้ีเป็นมหา
วิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยูในนครรัฐวาติกัน เป็นดิน
แดนท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นท่ีประทับของpope ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุด
แหงศาสนาคริสต นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดวาเป็น
ประเทศ ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเย่ียม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึง
สรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหาร
แหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ีมีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง ไมเคิลแองเจิลโล ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรูปป้ันของ
พระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูท่ีลวงลับไปแลว

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแลว ซ่ึงตั้งอยูท่ีใจกลางเมืองใหคนเขามาได
ไมใกลไมไกล แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี 2000

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะ
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of
Milvian Bridge

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 บาย



วันท่ี 3 ปซา - หอเอนปซา - เวนิส - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานู
เอลท่ี 2 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส -
จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค

นํ้าพุเทรวี่

ยานบันไดสเปน

วิหารแพนธีออน

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีตํานานวามี เด็กผูหญิงนําทางทหารโรมัน
ไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม เพราะท้ังสวยและมีท่ีเดินเท่ียว สรางตั้งแต
สมัย ค.ศ.1717

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต 27 ปีกอนคริสตศักราช โดยจักรพรรดิมารคุส อากริป
ปา แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ. 80 ตอมากษัตริยฮาดริอานไดปฏิสังขรณขึ้นใหมในปีค.ศ.
118 แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไวท่ีหนาจ่ัววิหารวาอากริปปาคือผูสราง
แพนธีออน นับเป็นวิหารจากยุคโรมันท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก + ของหวาน

 GALILEI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ท่ีเมืองปีซา ปัจจุบันน้ีไดปิดไมใหนักทองเท่ียวขึ้นไปชมขางบน
แลว เน่ืองจากวาหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรกําลังหาทางท่ีจะหยุดย้ังการเอนและอนุรักษใหมีสภาพเอียงไวใหอนุชนรุน
หลังไดชมไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินออนท่ีสลักลวดลายดวยฝีมือจิตรกรชื่อดังแหงยุค

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)

นําทาน เดินทางสู เกาะเวนิส – เมรเตร เมืองทองเท่ียวท่ีไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิสระหวางทางทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลท่ี 2 บิดา
ของชาวอิตาเล่ียน ใหทานไดถายภาพคูกับสะพานถอนหายใจ ท่ีเชื่อมตอระหวาง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของเจาผู
ครองนครเวนิซในอดีต

ชม จัตุรัสเซนตมารคโค ท่ีมีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปป้ิงสินคาพ้ืน
เมืองของเวนิซตามอัธยาศัย

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับเมืองเมสเตร

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)

พักคางคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเทา

ปซา

หอเอนปซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

ตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช
เวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี จนไดชื่อวา
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เวนิส

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 เวนิส

สะพานถอนหายใจ

 บาย

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

เป็นอนุสาวรียสําริดอันโดดเดนท่ีตั้งอยูในเกาะเวนิส ถูกสรางขึ้นในปี 1887 เพ่ือเป็น
เกียรติแกกษัตริยองคแรกของกษัตริยอิตาลี

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ



วันท่ี 4 เมืองมิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - อินเทอรลาเกน

พระราชวังดอจเวนิส

จัตุรัสซานมารโค

โบสถซานมารโค

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เป็นโบสถประจําเมืองเวนิส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และ ความมั่งค่ังของเวนิส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน

 DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง เมืองมิลาน ถายรูปกับ มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของ
เมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในโลก ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)

นําทานเดินทางโดยรถโคช สู เมืองอินเทอรลาเคน เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิสเซอรแลนด ใหทาน
เดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ นารักสรางสีสันใหตัวเมือง รวม
ท้ังมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา 100 ปีท่ีงดงามดวยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ฟองดู ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด)

พักคางคืน ณ CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 กรินเดอรวาล - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพา
เลซ - ลานสฟงซ - เลาเทิรนบรุนเนน - เมืองลูเซิรน

มิลาน

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

อินเทอรลาเคน บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ฟองดู ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด

 CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสูหมูบานกรินเดลวาลดกรุน เพ่ือนําทานขึ้นรถไฟ สายจุงฟราว
บาหเนน ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดขนานแท ท่ีมีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่ง
ในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปล่ียนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆ

พรอมนําคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมวิวทองเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลป แลวเปล่ียนเป็นรถไฟสาย
ภูเขาท่ีสถานีไคลนไชเด็กรถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุดเจาะไว

จนกระท่ังถึง สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา
Sphinx นักทองเท่ียวหลายๆคนบอกวาท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค เพราะยอดเขาแหงน้ีปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอด
ท้ังปี

อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไมมีเรงรีบ

จากนั้นนําทาน ชม ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ปี ท่ีสรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไป พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง จากนั้นชม
วิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในโลกพรอม
ซ้ือของท่ีระลึกตางๆตามอัธยาศัย



บาย

รับประทานอาหารกลางวันเมนูท่ีดีท่ีสุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

นําทานขึ้น สวิสสฟิงซ หรืออาคารสังเกตุการณ ทานสามารถชมวิวไดรอบ 360 องศาจากระเบียงไดประสบการณแสนประทับ
ใจการเดินทางสู ยุงค ฟราวยอรค-หลังคายุโรป ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเสนทางรถไฟอีกดานหน่ึง
เพ่ือ เปล่ียนบรรยากาศ ไมใหซ้ําทางเดิมผานเมืองเวนเกน แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลนไชเด็คซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลนเกลา
รัชกาลท่ี5 เคยเสด็จมาแลว

จนกระท่ังถึงเมืองเลาเทนบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN)

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักคางคืน ณ Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา 

กรินเดอรวาล

สถานีไคลนไชเด็ค

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

จุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

ถํ้าน้ําแข็งท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - สิงโตหินแกะสลัก
- ซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ดิจอง

ลานสฟงซ

เลาเทิรนบรุนเนน

ลูเซิรน

จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกล
ท่ีถึงชายแดนสวิส

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด ชมวิวทิวทัศนสวยงาม เชย น้ําตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน้ําแข็งมี 10 ชั้น และน้ําตก
Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะท่ีเขาเล้ียงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม สะพานไมชาเปล สัญลักษณของเมืองลูเซิรน สะพานไมท่ีเกาแกมีอายุ หลายรอยปี

นําทาน ชม อนุสาวรียสิงโต สัญลักษณของความซ่ือสัตยและกลาหาญของชาวสวิสเซอรแลนด ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส
ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบนหนาผาหิน

อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมือง(ไมใชว่ิงชมเมือง) หรือ ชอปป้ิง นาฬิกาสวิสฯ

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริมทะเลสาบ เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเฉล่ียนอยท่ีสุด
ของสวิตเซอรแลนดแตปัจจุบันซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด โดยเรียกเก็บคาภาษีในอัตราตํ่าท่ีสุดในโลก ทําใหเป็นขอ
ไดเปรียบในเชิงการตอรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบของโลกอีกดวย

ใหทานไดถายรูปคูกับ CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดมาแตไกล สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 13 หลังคา
เป็นสีฟาขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยูเป็นนาฬิกาดาราศาสตรท่ีสามารถบอกขางขึ้น ขางแรมของพระจันทรได ใหทานอิสระเดินเลน
ชมบานเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

้ ่



จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนของ สวิสเซอรแลนด- ฝรั่งเศส เดินทางผานทุงราบอันกวางใหญสูเขตแควน
เบอรกันดี

เดินทางเขาสู เมืองดีจอง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง สไตลฝรั่งเศส)

พักคางคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเทา

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

สิงโตหินแกะสลัก

ซุก

หอนาฬิกาเมืองซุก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจ่ัวแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

เมืองซุก (Zug) เมืองท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่า
จึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก ทานอาจจะเห็นซู
เปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

แลนดมารกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน
ของหลังคาซ่ึงเป็นสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยาง
ย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ดิจอง บาย

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

้ ่



วันท่ี 7 รถไฟTGV - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือบาโตมูซ - มหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส - ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชองเอลิ
เซ - จัตุรัสคองคอรด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง สไตลฝรั่งเศส

 NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองปารีส ดวยรถไฟดวน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ดวยความเร็วกวา
300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไมตองลากกระเปาใหญไปใหลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปใหทาน ) จนกระท่ังถึงกรุงปารีส
เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก ท่ีสําคัญเท่ียวแบบ VIP ไมมีตอคิว)
พระราชวังท่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใหใหญท่ีสุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซ่ึงไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง
ชมความงดงามของหองตางๆ จากนั้นอิสระใหทานไดชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุ
ไมดอกไมประดับสีสันสวยงาม

นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือลองเรือแมน้ําแซนน ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพ
ของนครปารีส ชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน โบราณสถาน และอาคารท่ีเกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส นครปารีสไดชื่อวาเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถนอเต
รอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิกท่ีประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงาม (ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมี
เหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เป็นตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)

จากนั้นนําทานไปชม ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน กอนน่ังรถผานชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองปเซลิเซ
ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลก สู จัตุรัสคองคอรด
สถานท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยุโรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโยตินซ่ึงคราชีวิตผูคนนับพันใน
สมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารแบบพ้ืนเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถ เลือก สเตกสไตลฝรั่งเศส 1 อยาง อาทิ
เป็ดอบซอส/ ปลา / เน้ือวัว / แกะ พรอมจิบไวนฝรั่งเศส ตบทายดวยของหวาน)

พักคางคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเทา

รถไฟTGV
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงท่ีใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นับวาเป็นเสนทา
งารเดินทางท่ีเร็วท่ีสุดเพ่ือเขานครปารีส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 บาย



พระราชวังแวรซายส

ลองเรือบาโตมูซ

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

ประตูชัยนโปเลียน

ถนนชองเอลิเซ

จัตุรัสคองคอรด

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ปี เป็นมหา
วิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธี
อภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต และยังเป็นจุด
กิโลเมตรท่ีศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

้ ่



วันท่ี 8 หอไอเฟล - พิพิธภัณฑลุฟว - ภาพวาดโมนาลิซา - ดิวตี้ฟรี -
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมืองฝรั่งเศส เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถ เลือก สเตกสไตล
ฝรั่งเศส 1 อยาง

 HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายภาพ หอไอเฟล เป็นท่ีระลึกจากมุมกวางซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน นําทาน ขึ้นลิฟท
สูชั้น 2 ของ หอไอเฟิล สัญลักษณของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค ใหทานไดเพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของกรุงปารีส ไดอยางท่ัวถึงและจุใจ

หลังจากนั้นนําทานเขาชมความย่ิงใหญ อลังการ ณ พิพิธภัณฑลูฟร (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ขอมูลแนนป๊ึก ท่ีสําคัญเท่ียวแบบ
VIP ไมมีตอคิว) หรือในชื่อทางการวา THE GRAND LOUVRE เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก ปัจจุบัน ลูฟร เป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา
40,000 ชิ้น ใหทานไดถายรูปกับปิรามิดแกว ชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนารโด ดาวินชี ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนัส
(VENUS DEMILO) และศิลปะสําคัญ ของโลกส ภายในพิพิธภัณฑ ไดเวลาอันสมควร

นําทานเดินทางสู รานปลอดภาษี เพ่ือใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตางๆ มากมาย

บาย

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวก และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ ไดอยางเต็มท่ี

จากนั้นอิสระใหทานช็อปป้ิงสินคาท่ีมีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต ซ่ึงมีสินคาแบ
รนดเนมทุกย่ีหอรวมถึง LOUISE VUITTON ทานท่ีไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรง
ละครโอเปรา ท่ีเกาแกสวยงาม เพราะยานช็อปป้ิงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือนสวยงามมาก

ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพ่ือทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND

ค่ํา

22.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

หอไอเฟล

พิพิธภัณฑลุฟว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส



วันท่ี 9 ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวก และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ

ภาพวาดโมนาลิซา

ดิวต้ีฟรี

ภาพวาดโมนาลิซา Mona Lisa หรือ ลาโจกอนดา (อิตาลี: La Gioconda) หรือ ลาโชกงด
(ฝรั่งเศส: La Joconde) คือภาพวาดสีน้ํามัน สูง 77 เซนติเมตร กวาง 53 เซนติเมตร
วาดโดยเลโอนารโด ดา วินชี ในคริสตศตวรรษท่ี 16 ระหวาง พ.ศ. 2046 (ค.ศ. 1503) ถึง
ปี พ.ศ. 2050 (ค.ศ. 1507) เป็นภาพท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลกภาพหน่ึง เป็นท่ีรูจักในฐานะภาพ
ของสุภาพสตรีท่ีมีรอยย้ิมอันเป็นปริศนา ท่ีไมรูวาเธอจะย้ิม หัวเราะ หรือรองไหกันแน
ปัจจุบันอยูในความครอบครองของรัฐบาลฝรั่งเศส และเก็บรักษาอยูท่ีพิพิธภัณฑลูฟร
(Musée du Louvre) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล คํ่า

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม ค่ํา

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดี พรอมความประทับใจมิรูลืม

 เชา



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานโดฮา
มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว ทางบริษัทถือวาทาน
ไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบรอยแลว 

1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด
 ทําใหไมสามารถกิน-เท่ียวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่ีระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมคืนคาใชจายใด ๆ
ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการ
บิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย
ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับทาน

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการ
บริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบในสวนท่ีเป็นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ท้ังหมด อาทิเชน พาสปอรต,
ของมีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เป็นตน
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส /

เทศกาลปีใหม / เทศกาลสงกรานต มัดจําทานละ 40,000 บาท

- สวนท่ีเหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิ
ฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม

/ กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)

4. คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลทําใหตองมีการเปล่ียนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ
คณะผูเดินทางเป็นสําคัญ)

6. คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ

7. คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ

8. คาวีซาทองเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมย่ืนวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)

9. คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

10. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติมโปรดติดตอบริษัททัวร
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ

3. คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
้ ่ ้



4. คาน้ําหนักสวนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 

5. คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน

6. คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร)
 

วีซา
***ขอสําคัญท่ีทานควรทราบ***

1. ในการย่ืนวีซา ทางบริษัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปย่ืนวีซา เป็นการย่ืน
วีซาแบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปย่ืนวีซา 15 วันกอนเดินทาง)  ซ่ึงอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว

2. ในกรณีท่ีทานไมสามารถมาย่ืนวีซาตามวันท่ีบริษัทแจงไว ทําใหวันย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทานจะตอง
จายเงินคาวีซาเพ่ิมทานละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนน้ี ทานสามารถจายเงินท่ีตัวแทนย่ืนวีซาดวยตัว
ทานเองในวันท่ีทานย่ืนวีซา 

- ในการย่ืนวีซา ทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายน้ิวมือ โดย
มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท

- คาตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุปซ่ึงตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได 

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

เอกสารประกอบการขอวีซาอิตาลี

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนท่ีสถานฑูต)

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา

2. รูปถายปัจจุบันหนาตรง 2X1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พ้ืนฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันท้ัง 2
 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิก๊อายในการถายรูป / หามใสเครื่องประดับใน
การถายรูป

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน
ๆ 

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ) 

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุ
วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พอตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

้



7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน
สําเนาใบหยา พรอมท้ังบันทึกการหยาซ่ึงแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง (ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน)

8.1 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ: ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )

8.2 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา: ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีชื่อผูเป็นเจาของรานคา (สําเนา)

8.3 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล, ตําแหนง, วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มทํางาน,
เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.4 กรณีท่ีเป็นขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสปี เป็น ค.ศ. เทานนั้น หามใสปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน)

8.7 กรณีเป็นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแนบรูปถาย
สถานท่ีทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ  

9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น)

9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาอังกฤษ **ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทานั้น** (กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันท่ีย่ืนวีซาดวย)

- เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออก
ของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!)

**ถาในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไมไดอัพเดททุกเดือนรบกวนใหขอสเตทเมนจากธนาคาร (ขอสเตทเมนเป็นภาษาไทย)**

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี
ตองปรับสมุดกอนวันท่ีจะย่ืนวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีท่ีทานตองใชในการย่ืนวีซา
ตองปรับสมุด ณ วันท่ี 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเป็นเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพ่ือเตรียมการลวงหนา
และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายท่ีไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพ่ือใชในการแนบเป็นเอกสารย่ืนวีซาตอไปได  หรือ ถาย
เอกสารหนาท่ีปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพ่ิมเติมในวันท่ีย่ืนวีซา

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับ
จากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา พรอมท้ังตองระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557
 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันท่ี 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเทานั้น  จดหมาย
รับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง
(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันท่ีขอหนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพ่ือไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******

10.  ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช
จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ท่ีจด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ปา, นา, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี

- เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน

- กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ท่ีจะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมท้ังใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย

11. ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกินกวา 70ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการย่ืนวีซา

12. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองย่ืนขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู 

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา

วันท่ีมาย่ืนวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดิมรบกวนนําเลมเกามาดวย)
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เอกสารทุกอยางท่ีเป็นสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซาดวย

***** สําหรับคนท่ีจะใชเลมไปท่ีอ่ืนกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ *****

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา :

1.ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอ่ืนใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขาประเทศตางๆ
หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก

หมายเหตุ
** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม **

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปีขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

** รูปภาพในโปรแกรมทัวรเป็นการตกแตงเพ่ือการโฆษณาเทานั้น **

***บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน***

สําหรับทานท่ีเป็นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไมทานหมู, ไมทานเน้ือ, ไมทานไก, ไมทานปลา โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

การยกเลิก
- การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก (ทาน

ละ30,000บาท) ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปีใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท

- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร

- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร

- กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดชําระไปแลวจํานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%ไมวากรณีใดๆท้ัง
สิ้น

- ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ

- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟิรม 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


