
#12213 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7
คืน ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวรซายส ลองเรือเกาะเวนิส บิน
EK (ไมรวมคาวีซา)
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส กลุมโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซ่ี
ยม(นอก) นํ้าพุเทรวี่ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
หอเอนปซา มหาวิหารแหงเมืองมิลาน นั่งรถไฟความเร็วสูงTGV ลองเรือบาโตมุช
ชมหอไอเฟล





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2
ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - กลุมโรมันฟ
อรัม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปีเตอร) - รูปป้ันแกะสลัก
เพียตา - แทนบูชาบัลแดคคิโน St. Peter's Baldachin - โคลีเซียม - น้ําพุเทรวี่ -
ยานบันไดสเปน

  
ROME iH
ROMA Z3 หรือ
เทียบเทา

3 Monte Pisano - ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) -
จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - ปาลาซโซ เวคคิโอ - ปิซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี
(จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา) - หอศีลจุมปิซา - มหาวิหารดูโอโม ปิซา - หอเอนปิซา

  
GALILEI หรือ
เทียบเทา

4 เวนิส - ทาเรือตรอนเซโต - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซา
นมารโค - โบสถซานมารโค   

RUSSOTT หรือ
เทียบเทา

5 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - อนุสาวรียพระ
เจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 - อินเทอรลาเกน   

CITY
OBERLAND
หรือเทียบเทา

6 กรินเดอรวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟิงซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลา
เซียร - เลาเทิรนบรุนเนน - สตราสบูรก   

MERCURE
STRASBOURG
AEROPORT
หรือเทียบเทา

7 รถไฟTGV - ปารีส - ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร   

MERCURE
PARIS CDG
AIRPORT หรือ
เทียบเทา

8 พระราชวังแวรซายส - ปารีส - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส - ลองเรือบาโตมูซ   

MERCURE
PARIS CDG
AIRPORT หรือ
เทียบเทา

9 จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอ
เฟล - โรงงานผลิตน้ําหอมฟราโกนารด - ดิวต้ีฟรี - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ทา
อากาศยานชารลเดอโกลล

   -

10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 ฿66,900 ฿66,900 ฿66,900 ฿10,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน - กรุงโรม -
กลุมโรมันฟอรัม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนตฟลลิป
หรือมหาวิหารเซนตปเตอร - รูปปนแกะสลักเพียตา - แทนบูชาบัล
แดคคิโน St. Peter's Baldachin - โคลีเซียม - น้ําพุเทรวี่ -
ยานบันไดสเปน

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 ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

02.25 น. ออกเดินทางสูสนามบินดูไบ ดวยเท่ียวบิน EK 371

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเครื่อง

09.10 น. ออกเดินทางตอดวยเท่ียวบิน EK 97

บาย

13.25 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5
ชั่วโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จากนั้นผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักร
โรมัน

ทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลก

่ ่ ่



นําทานชมมหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในโลกมหาวิหารเซนตปีเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี
ซ่ึงสรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

นําชมความย่ิงใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ

นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สัญลักษณของ
กรุงโรมท่ีโดงดัง

นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปป้ิง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเขาสูท่ีพัก ROME iH ROMA Z3 หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

โรม

กลุมโรมันฟอรัม

 บาย

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2.5 ลานคน ถารวมเมือง
โดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ลานคน โดยมีจํานวนประชากรใกลเคียงกับมิลานและเนเปิลส
นอกจากน้ี โรมยังเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระ
สันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวยโรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมาก
เป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ี
เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี[3] ศูนยกลางทางประวัติศาสตรใจกลางเมืองไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก[4] นอกจากน้ี อนุสรณสถานและ
พิพิธภัณฑอยางพิพิธภัณฑวาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีมีนักทอง
เท่ียวเย่ียมชมมากท่ีสุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑวาติกันมีนักทองเท่ียว 4.2
ลานคนตอปี และโคลอสเซียมมี 4 ลานคนตอปี)

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคา



วาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

รูปปนแกะสลักเพียตา

แทนบูชาบัลแดคคิโน St. Peter's Baldachin

โคลีเซียม

นํ้าพุเทรวี่

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

แทนบูชา"บัลแดคคิโน" ท่ีแกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน ลอเรนโซ เบอรนิน่ี เป็นซุมสําริด
ท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของ
นักบุญปีเตอร

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแลว ซ่ึงตั้งอยูท่ีใจกลางเมืองใหคนเขามาได
ไมใกลไมไกล แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี 2000

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีตํานานวามี เด็กผูหญิงนําทางทหารโรมัน
ไปหาแหลงน้ํา



วันท่ี 3 Monte Pisano - เมืองฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ หรือ
ซานตามาเรียเดลฟออเร - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - ปาลาซโซ
เวคคิโอ - เมืองปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี หรือ จัตุรัสดู
โอโมแหงปซา - หอศีลจุม - มหาวิหารดูโอโม ปซา - หอเอนปซา

ยานบันไดสเปน
เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม เพราะท้ังสวยและมีท่ีเดินเท่ียว สรางตั้งแต
สมัย ค.ศ.1717

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 ROME iH ROMA Z3 หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอเรนซ (Florence) ท่ีไดรับขนานนามวา
เป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส และมีทิวทัศนตามธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลก
จากองคกรยูเนสโก

ชมความย่ิงใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ
ท่ีใหญเป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม

ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปป้ัน อาทิ เชน รูปป้ันเทพเจาเนปจูน
(Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด

จากนั้นนําทาน มาริมฝ่ังแมน้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกท่ีมีมีรานขายทอง และอัญมณีอยู
ท้ังสองขาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสูเมืองปิซา (Pisa)

นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) เริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of St.
John) ท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเล่ือง ชมหอเอนปิซา (Leaning
Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง

จากนั้นใหทานอิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงรายอยูมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ินเมือง

เดินทางเขาสูท่ีพัก GALILEI หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



Monte Pisano

ฟลอเรนซ

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

ปาลาซโซ เวคคิโอ

เป็นเชิงเขาในแควน Tuscany ระหวางเสนทางผานเมืองนอยใหญท่ีตั้งอยูบนเนินเขา ซ่ึง
ในอดีตเป็นถิ่นท่ีอยูของชาวอีทรัสกัน และยังเป็นทางผานไปเมืองปิซา

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก

มหาวิหารท่ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซ เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4 ของทวีป
ยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหงฟลอเรนซ

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน

จตุรัสซิกนอเรีย จัตุรัสท่ีสวยงามไปดวยประติมากรรมมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูดานหนา
ของพระราชวังเวคคิโอ ท่ีบริเวณดานหนาของพระราชวังเคยเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักเดวิด
ของไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ปซา บาย

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



วันท่ี 4 เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย - ทาเรือตรอนเซโต - สะพานถอนหายใจ
- พระราชวังดอจ - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)

หอศีลจุมปซา

มหาวิหารดูโอโม ปซา

หอเอนปซา

กัมโป เดย มีราโกลี หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา คือ
บริเวณทท่ีลอมดวยกําแพง ใจกลางเมืองปิซา แควนทัสเคนี ประเทศอิตาลี โดยท่ีคําวา กัม
โป เดย มีราโกลี แปลวา จัตุรัสอัศจรรย

เป็นคริสตศาสนสถาน ท่ีสรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอ่ืนโดยมีอางลางบาปเป็น
ศูนยกลาง หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลาง
บาป และเป็นท่ีทําพิธีลางบาป

เป็นมหาวิหารเกาแกท่ีตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม แหงปิซา เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาดใหญท่ีเป็น
จุดดึงดูของเมืองปิซา แหงประเทศอิตาลี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 GALILEI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto)

นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) มีสมญานามวาเป็น "ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก"

้ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ซ่ึงเชื่อมตอกับวังดอดจ
(Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต

นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลาวไววา “เป็นหองน่ังเลนท่ีสวยท่ีสุดใน
ยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมท้ังโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน จากนั้นอิสระใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชม
โบสถซานมารโค, ชอปป้ิงสินคาของท่ีระลึก

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ Venice Mestre

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา)

เดินทางเขาสูท่ีพัก RUSSOTT หรือเทียบเทา

เวนิส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ทาเรือตรอนเซโต

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

 บาย

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเล่ืองชื่อท่ีไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพ่ือใชเดินทางสัญจรไปมา

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

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



วันท่ี 5 เมืองมิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็ม
มานูเอล - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 - อินเท
อรลาเกน

จัตุรัสซานมารโค

โบสถซานมารโค

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถซานมารโค หรือ โบสถเซนตมารก คือโบสถประจําเมืองของเวนิส มีฉายาวาโบสถ
ทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซันมารโก ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลาย
ยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึงยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวย
โมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ อํานาจ และ ความมั่งค่ังของ
เวนิส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง เมนูสปาเกตตี้หมึกดํา

 RUSSOTT หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)

นําทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับวาเป็นชอปปิงมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและ
เกาแกท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด เพ่ือเดินทางสูจากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน
(Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ฟองดูรชีส)

เดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 กรินเดอรวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟงซ -
ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิรนบรุนเนน - เมืองสตรา
สบูรก

มิลาน

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2

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

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกา
แกและสงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา
รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากา
โม,อารมาน่ี,เวอรซาเช หรือ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุงโรม กษัตริย
วิกเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 เป็นกษัตริยพระองคแรกของอิตาลี ผูรวมรวมชาติอิตาลีเขาไว
ดวยกัน ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน สรางขึ้นในปี 1895-1911

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

อินเทอรลาเกน บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ฟองดูรชีส

 CITY OBERLAND หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม

นําคณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟรา ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมี
ขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ํา
แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง

พาทานชมวิวท่ี ลานสฟิงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier
ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขา และท่ีไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป

นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ําเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟ
เมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alszce)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรือเทียบเทา 

กรินเดอรวาล

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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 อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



วันท่ี 7 รถไฟTGV - มหานครปารีส - ยานมงมารต - มหาวิหารซาเคร
เกอร หรือโบสถซาแกลเกอร

ลานสฟงซ

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร

เลาเทิรนบรุนเนน

สตราสบูรก

จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกล
ท่ีถึงชายแดนสวิส

ท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาว
ถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง ของเทือกเขาแอลป ท้ังยุโรป และหนา 700
เมตรโดยไมเคยละลาย

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด ชมวิวทิวทัศนสวยงาม เชย น้ําตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน้ําแข็งมี10ชั้น และน้ําตก
Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะท่ีเขาเล้ียงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงอยูติดชายแดนประเทศเยอรมนี ทําใหท่ีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานระหวางท้ังสองประเทศท่ีน่ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส ว่ิงดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร ตอชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานี
รถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู ยานมงมารต (Montmartre) เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในปารีส

์ ์ ่ ่



วันท่ี 8 พระราชวังแวรซายส - มหานครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดาม
แหงปารีส - ลองเรือบาโตมูซ

นําทานชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิส์ิทธิ ์(Sacre Coeur) เป็นโบสถแบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทนท่ีสวยท่ีสุดในกรุงปารีส
บริเวณมงมารต มีบาร คาเฟ รานคานารัก แทรกตัวเบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินคาท่ีระลึกใหทานเลือกชม เลือกซ้ือ ไดตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทียบเทา

รถไฟTGV

ปารีส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงท่ีใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นับวาเป็นเสนทา
งารเดินทางท่ีเร็วท่ีสุดเพ่ือเขานครปารีส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ยานมงมารต

มหาวิหารซาเครเกอร

 บาย

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดังแหงหน่ึง ใน
อดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแตตอนนั้นยังไม
ดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทองเท่ียวมักมาเดิน
ชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุดใน
ปารีส อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูท่ีดานหนาของซุม
ประตูดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารไทย

 MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถิ่น
บรรยายในพระราชวัง) ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซ่ึงเป็นการใช
เงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ีตกแตงอยางวิจิตรบรรจง,
หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ซ่ึงเป็นหองท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส ชมหองบรรทมพระราชินีท่ีตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนําทานกลับเขาสูมหานครปารีส (Paris) จากนั้นเขาชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris)
โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูง เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระ
เจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารีอังตัวเนตต

จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก)

เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทียบเทา

พระราชวังแวรซายส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ปารีส

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

 บาย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

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



วันท่ี 9 จัตุรัสคองคอรด - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - ประตู
ชัยนโปเลียน - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - โรงงานผลิต
น้ําหอม หรือ พิพิธภัณฑน้ําหอม - ดิวตี้ฟรี - หางลาฟาแยต
หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

ลองเรือบาโตมูซ
เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร หอยเอสคาโก

 MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา
หลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน

จากนั้นเขา สูถนนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก

แลวนําถายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคา
เดโร

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑน้ําหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมใน
ปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมย่ีหอ Fragonard ย่ีหอน้ําหอมอันโดงดัง ทานสามารถเลือกซ้ือน้ําหอมจากโรงงานของ
Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นเชิญเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop)

จากนั้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง ปารีสท่ี
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ี
มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย

ค่ํา

16.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EK 076

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



จัตุรัสคองคอรด

ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

โรงงานผลิตนํ้าหอมฟราโกนารด

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

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

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

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกาแกและมีชื่อเสียงประวัติความเป็นมาพรอมๆ กับการสรางเมือง
ถือเป็นแลนดมารคสําคัญของเมือง พิพิธภัณฑน้ําหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดง
ประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอม
ย่ีหอ Fragonard ย่ีหอน้ําหอมอันโดงดัง ท่ีมีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse
เมืองท่ีไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึ้นมาในปี
1983 ตัวอาคารเป็นท่ีอยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตท่ี 3 Louis-Napoléon
Bonaparte III ซ่ึงแตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัย

่ ่ ้



วันท่ี 10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกล่ินน้ําหอมใหมีเอกลักษณอัน
รัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสท่ีไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซ้ือ
น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ดิวต้ีฟรี

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

 บาย

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

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 เชา

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเครื่อง

09.40 น. ออกเดินทางตอดวยเท่ียวบิน EK 372

ค่ํา

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก



 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

-การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแล คณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซา 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย 

อัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

- ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

- หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น

- ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

่ ่ ่ ่ ้



2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูต
งายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวง
หนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระ
หวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยู
เทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไป
ย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทาง
ของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ

- ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

- เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันย่ืน
วีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการย่ืนเป็นหมูคณะ ตองมีจํานวน
15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเป็นผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคา
ใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี 

- ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง มีคาใชจายเพ่ิม ทานละ 2,200 บาท 

-ในกรณีท่ีเหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท

**ท้ังน้ี คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)



3. หลักฐานการเงิน

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผู
เดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน
กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บาน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี
กองทุน และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทํางาน 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับ
เด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง)

6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น)

6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรืออําเภอและจะตองเป็นหนังสือท่ีมีการ
สืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น

6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเป็นสําเนาจากขอ
6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามาย่ืน มิเชนนั้นทางศูนยรับย่ืน vfs จะไมรับย่ืนเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด

6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอน
นําไปประทับตรากงสุล มิเชนนั้นทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพ่ือไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารท่ี
ทานทํามาแลวนั้นกลายเป็นเอกสารท่ีใชย่ืนไมได

***โปรดอาน กอนท่ีทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และ
ระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวา
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

่



- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport ***

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดย่ืนวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศ
อะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา พรอมท้ังถายสําเนาหนา
พาสปอรตและหนาวีซานั้นมาแนบดวย

8. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้นเอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับ
เปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง 

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

่



7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


