


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินลีโอนารโด	ดาวินชี	-	กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตฟิล
ลิป	หรือ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	โคลีเซียม	-	ประตูชัยคอนสแตนติน	-	น้ําพุ
เทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	วิหารแพนธีออน	-	เมืองปิซา	-	เมืองเวนิส

พักที่
	GALILEI	
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 หอเอนปิซา	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	-	สะพานถอนหายใจ
-	มหาวิหารซานมารโค

พักที่
	DELFINO
HOTEL
VENEZIA
MESTRE	
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	อินเทอรลาเกน
พักที่	CITY
oberland
หรือเทียบ
เทา

5 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	(	ทิตลิส	)	-	ลานสฟิงซ	-	เลาเทิร
นบรุนเนน	-	เมืองลูเซิรน

พักที่		Ibis
Styles
Luzern
City	หรือ
เทียบเทา

6 สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	เมืองดิจอง

พักที่
	OCEANIA
LE	JURA
หรือเทียบ
เทา

7
มหานครปารีส	-	รถไฟTGV	-	แมน้ําแซนน	-	ทุงดอกเรพซีด	-	เมืองแวรซายส
-	พระราชวังแวรซายส	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	มหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนน
ชองเอลิเซ	-	จัตุรัสคองคอรด

พักที่
	Holiday
Inn	Paris
Porte	de
Clichy
เทียบเทา

8 หอไอเฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-
สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	สนามบินโดฮา

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ม.ค.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿15,000

10	ก.พ.	61	-	18	ก.พ.	61 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿15,000

10	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿15,000

24	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿15,000



17.00	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR
AIRWAYS	(QR)	สังเกตุปาย	กราเซีย	กรุป	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดาน
สัมภาระบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
21.15	น.	นําทานออกเดินทางสู	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	โดยเที่ยวบินที่	QR	833/	QR	115	แวะเปลี่ยนเครื่อง

ที่สนามบินโดฮา	***บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
06.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินลีโอนารโด	ดารวินชี	่(ฟูมิซิโน)	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

แลว
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงโรม	เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ	และเกรียงไกรในยุค

จักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมื่อราวกวา	2,000	ปีที่ผานมา
นําทานเดินทางเขาสู	นครรัฐวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก
นําทานเขาชมภายใน	มหาวิหารเซนตปีเตอร	สถาปัตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลกซึ่งตกแตงอยาง

โออาหรูหรา
นําทานชม	รูปป้ันแกะสลัก	“เพียตา”	ผลงานของศิลปินเอก	ไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย

เบอรนินี	และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลีชมรองรอยของศูนยกลางแหง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์โรมัน	ฟอรั่ม
นําทานแวะถายรูปที่ระลึกดานหนา	สนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของ

โลก	เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	การออกแบบอยางชาญฉลาดสรางใหสนามกีฬา
มีลักษณะเป็นรูปวงรี	เพื่อใหผูเขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา	ถือเป็นตนแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน
อิสระทานถายภายคูกับ	ประตูชัยคอนสแนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ	“	ถนนทุกสายมุงสูกรุง

โรม	”นําทานน่ังรถโคช	วิ่งผานชมสถานที่ตางๆรอบกรุงโรม



ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)
นําทานชม	น้ําพุเทรวี	่เป็นน้ําพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก	ชื่อ	“เทรวี่”	น้ันมาจากคําวา“ตรีวิอุม”

หมายถึงพบกันของถนนสามสาย	เป็นอนุสรณสไตลบารอค	ชมรูปป้ันแกะสลักที่เลิศหรูอลังการที่อวดโฉมใหผูไป
เยือนไดยลน้ัน	ไดแนวคิดจากความยิ่งใหญของเทพเจาเนปจูน	“เทพแหงทองทะเล”	วากันวา	หากใครที่ไดโยน
เหรียญลงไปในน้ํา	เขาหรือเธอผูน้ันจะไดกลับมาเยือนอีกในสักวัน
นําทานถายรูปภาพคู	บันไดสเปน	เป็นบันไดในกรุงโรม	ประเทศอิตาลี	ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาว

อิตาลี	ชื่อ	Francesco	de	Sanctis	เชื่อมระหวาง	Piazza	di	Spagna	และ	Piazza	Trinità	dei	Monti	เป็นบันไดที่
กวางที่สุด	และยาวที่สุดในทวีปยุโรป	มีขั้นบันไดทั้งหมด	138	ขั้น	ใชสําหรับเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ
อิสระทานชอปป้ิง	ยานบันไดสเปน	นับวาเป็นแหลงพักผอนของชาวอิตาลีและ	นักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อ

ชาติ
นําทานชม	วิหารแพนเธออน	เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญ	มีวัตถุประสงคเพื่อใชเป็นเทวสถานของเทพเจา

โรมัน	7	องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ	APOLLOพระอาทิตย	DIANA	พระจันทร	MARS	อังคาร	MERCURY
พุธ	JUPITER	พฤหัส	VENUS	ศุกร	SATURN	เสาร	ลักษณะเดนของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโคงเป็น
ครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา	วิหารแหงน้ีถูกใชเป็นโบสถโรมันแคธอริค	อุทิศแดพระแมมารี
และผูพลีชีพเพื่อศาสนา
นําทานออกเดินทางสู	แควนทอสคานา	เมืองปิซา	ทานจะไดชมทิวทัศนอันสวยงามของบานเรือนแบบ

อิตาลีและปราสาทตั้งสูงสงางามอยูบนเนินเขา	และเป็นแหลงผลิตไวทชั้นดีของเมืองน้ี

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก	+	ของ

หวาน)
พักคางคืน	ณ	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อ	ทาอากาศยานฟีอูมีชีโน	เป็นทาอากาศยานที่ใหญ
ที่สุดในอิตาลี	ดวยจํานวนผูโดยสาร	35,226,351	คนตั้งอยูในเมืองฟีอูมีชีโน
หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม	35	กิโลเมตร	นอกจากน้ี	ยังเป็น
ทาอากาศยานที่มีผูโดยสารคับคั่งมากเป็นอันดับที่	27	ของโลกใน	พ.ศ.	2552
และเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

มหาวิหารเซนตปีเตอร	หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา	มหาวิหารน้ี
เป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม,	ประเทศอิตาลี	อยูใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	ประเทศอิตาลีเป็นที่
ประทับของpope	ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต	นิกายRoman
Catholic	State	of	the	Vatican	City	จัดวาเป็นประเทศ	ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก



มหาวิหารเซนตปีเตอรเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา	สวยงามตระการ
ตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย	และทามกลางความงดงามและ
ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวที่มี
คุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม	สรางขึน้เพื่อ
ฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่	1	ที่มีชัยชนะเหนือ	Maxentius	ใน
สงคราม	Battle	of	Milvian	Bridge

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต	27	ปีกอนคริสตศักราช	โดยจักรพรรดิมาร
คุส	อากริปปา	แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ.	80	ตอมากษตัริยฮาดริอานได
ปฏิสังขรณขึน้ใหมในปีค.ศ.	118	แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไว
ที่หนาจั่ววิหารวาอากริปปาคือผูสรางแพนธีออน	นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่
เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน



เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	***(อาหารพื้นเมือง	สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก	+	ของหวาน)
	พักที่		GALILEI		HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	หอเอนเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	ที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอทรงกระบอก	8

ชั้น	สรางดวยหินออนสูง	181	ฟุตสําหรับหอเอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินออนที่สลักลวดลายดวยฝีมือจิตรกรชื่อดัง
แหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก	ณ	ที่หอเอนปิซาแหงน้ีเป็นที่ที่กาลิเลโอขึน้ไปทําการทดลองทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	(อาหารจีน)

ชวงบาย
บาย	ทาน	เดินทางสู	เกาะเวนิส	–	เมรเตร	เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึง

ของโลก	“เมืองที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	มีเกาะเล็กใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมมากกวา	400
แหง
นําทานเดินทางสู	เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส
ระหวางทาง	ทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที่	2	บิดาของชาวอิตาเลี่ยน
อิสระใหทานไดถายภาพคูกับ	สะพานถอนหายใจ	ที่เชื่อมตอระหวาง	“Doge	Palace”	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ

ของเจาผูครองนครเวนิซในอดีต	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย
นําทานชม	จัตุรัสเซนตมารคโค	ที่มีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง	สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน
อิสระทานชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องแกวมูราโน	ตนตํารับของการเป าแกวของ

ชาวมูราโน	เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน	โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ	และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
จากนักทองเที่ยวทั่วโลก
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ	เมืองเมสเตร

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)
พักคางคืน	ณ	DELFINO	HOTEL	VENEZIA	MESTRE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	(อาหารจีน)

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุง
โรม	กษตัริยวิกเตอรเอ็มมานูเอลที่	2	เป็นกษตัริยพระองคแรกของอิตาลี	ผูรวม
รวมชาติอิตาลีเขาไวดวยกัน	ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน
สรางขึน้ในปี	1895-1911

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	***อาหารพื้นเมือง	พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)
	พักที่		DELFINO	HOTEL	VENEZIA	MESTRE		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	เมืองมิลาน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นใน
ลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ	โรม	นอกจากน้ีมิลานยังเป็นที่รูจักจากประเพณีคริสตมาสที่
เรียกวา	ปาเนตโตเน	อุตสาหกรรม	ผาไหม	และแหลงผลิตรถยนต	อัลฟา	โรมีโอ	รวมไปถึง	สโมสรฟุตบอล
อินเตอรมิลาน	และ	สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
อิสระทานถายรูปกับ	มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิ

ลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดน
ของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพ
กัน
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	(อาหารจีน)



ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางโดยรถโคช	สู	เมืองอินเทอรลาเคน	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด	ประเทศ

สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ
Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ	,	นาฬิกาดอกไม	,	สถานคาสิโน	ฯลฯ
อิสระใหทานเดินเลนพักผอน	ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง	มีสวนดอกไมเล็กๆ

นารักสรางสีสันใหตัวเมือง	รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา	100	ปีที่งดงามดวยสถาปัตยกรรมที่โดดเดน
และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกดวย

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคาร	(ฟองดู	ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด)
พักคางคืน	ณ	CITY	OBERLAND	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

	รับประทานอาหารกลางวัน	(อาหารจีน)

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคาร	(ฟองดู	ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด)
	พักที่	CITY	oberland	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึน้มุงหนาขึน้สู	หมูบานกรินเดลวาลดกรุน	เพื่ ่อนําทาน	ขึ้นรถไฟ

สายจุงฟราวบาหเนน
ระหวางการเดินทาง	ทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดขนานแท	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไม

ป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิส
ชาเลต	ลําธารน้ําธรรมชาติใสสะอาด	และฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหงานขาวโพลน	ซึ่งจะทําใหคณะไดรับ
ความประทับใจเป็นอยางยิ่ง
พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ	นัง่รถไฟชมวิวทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง	แหงแอลป	แลว

เปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลนไชเด็ก	รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไว
ที่ความสูงถึง	3,464	เมตร	จนกระทั่งถึง	สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป	Top	of	Europe	บนยอดเขาจุงเฟรา	ซึ่ง	มี
ความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา	Sphinx	นักทองเที่ยวหลายๆคน
บอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค	เพราะยอดเขาแหงน้ีปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี
อิสระใหทานถายภาพความประทับใจ	ตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ	**ไมมีเรงรีบ
นําทานชม	ถํ้าน้ําแข็ง1,000	ปี	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูป

รางตาง	จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต	Plateau	และไมควรพลาดการสงโปสการดจาก
ที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลกพรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย...

เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวันเมนูทีด่ีทีสุ่ด	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงเฟรา

ชวงบาย
บาย	นําทานขึน้	สวิสสฟิงซ	หรืออาคารสังเกตุการณ	ที่ความสูง	3,571	เมตร/11,716	ฟิต
ทานสามารถชมวิวไดรอบ	360	องศาจากระเบียงไดประสบการณแสนประทับใจการเดินทางสู	ยุงค	ฟราว

ยอรค-หลังคายุโรป	ไปแลวไมไดมาจุดชมวิว	จุดน้ีเหมือนมาไมถึง
ไดเวลาอันสมควร	นําคณะเดินทางลงจากยอดเขา	โดยเสนทางรถไฟอีกดานหน่ึงเพื่อ	เปลี่ยนบรรยากาศ	ไม

ใหซํ้ าทางเดิม
นําทานผาน	เมืองเวนเกน	เมืองที่สรางบานแบบสวิตเซอรแลนด	ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม
นําทานแวะเปลี่ยนรถไฟที่	สถานีไคลนไชเด็ค	ซึ่งบริเวณสถานีน้ี	ลนเกลารัชกาลที่5	เคยเสด็จมาแลว	จน

กระทั่งถึงเมืองเลาเทนบรุนเนน	(LAUTERBRUNNEN)

นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	เมืองน้ีตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา	เวียวาลด	สแตรทเตอร	อันหมาย
ถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	Ibis	Styles	Luzern	City	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี



เป็นถํ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย	ที่มีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ	การเดิน
ในถํ้าน้ําแข็งเราตองระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพื้นลื่นมากๆ	แตจะมีวางแผน
กันลื่นไวใหตลอดทาง

	รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงเฟรา

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Ibis	Styles	Luzern	City	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	สะพานไมชาเปล	สัญลักษณของเมืองลูเซิรนสะพาน	ไมที่เกาแกมีอายุ	หลายรอยปี
นําทานชม	อนุสาวรียสิงโต	สัญลักษณของความซื่อสัตยและกลาหาญของชาวสวิสเซอรแลนด	ที่เสียชีวิตใน

ประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบนหนาผาหิน



อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมือง	(ไมใชวิ่งชมเมือง)	หรือ	ชอปป้ิง	นาฬิกาสวิสฯ	อาทิ	ROLEX,PANERAI,
OMEGA,	IWC,	PATEK	PHILLIP	เป็นตน	หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเชน	มีดสวิสฯ	พรอมสลักชื่อ,	สินคา
พื้นเมืองของที่ระลึก,	ช็อคโกแลต	เป็นตน

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(อาหารจีน)
นําทานออกเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนของ	สวิสเซอรแลนด-	ฝรัง่เศส	เดินทางผานทุงราบอันกวาง

ใหญสูเขตแควนเบอรกันดี	ที่มีการปลูกตนมาสตาเพื่อนํามาผลิตมาเป็น	มัสตารด	อีกทั้งยังเป็นแหลงผลิตไวนชั้น
ดีของประเทศฝรั่งเศส
นําทานเดินทางเขาสู	เมืองดีจอง	ซึ่งเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส	อดีตเมืองหลวงแหง

แควนเบอรกันดีชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	สไตลฝรัง่เศส	)
พักคางคืน	ณ	OCEANIA	LE	JURA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(อาหารจีน)

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	สไตลฝรั่งเศส	)
	พักที่		OCEANIA	LE	JURA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองปารีส	เดินทางโดย	รถไฟดวน	TGV	เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวก

สบาย	ดวยความเร็วกวา	300	กิโลเมตร/ชั่วโมง	(ไมตองลากกระเปาใหญไปใหลําบาก	เพราะเรามีรถบัสขน
สัมภาระไปใหทาน	)	จนกระทั่งถึงกรุงปารีส
นําทานสู	กรุงปารีส	เมืองหลวงของประเทศ	ฝรั่งเศส	ตั้งอยุบนแมน้ําแซนน	บริเวณตอนเหนือของประเทศ

ฝรั่งเศสบนใจกลางแควน	อีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2000	ปี	เมืองปารีส	มหานครซึ่งไดรับการ



กลาวขานวาเป็นเมืองหลวงดานแฟชั่น
ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของทุงดอกเรบซีด,ไรองุน,และหมูบานชนบทของ

ฝรั่งเศสจนกระทั้งเขาสูเมืองปารีส
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางไปยัง	แวรซายส	อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจา

หลุยสที่	14	อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต	(ระยะทางประมาณ	24	กิโลเมตร)

นําทานเขาชม	พระราชวังแวรซายส	***(มีไกดทองถิน่บรรยาย	ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก	ทีส่ําคัญ
เทีย่วแบบ	VIP	ไมมีตอคิว)	พระราชวังที่ถูกสรางขึน้มาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี
อิสระทานชมความอลังการของพระราชวังซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง	ชมความงดงาม

ของหองตางๆ	อาทิเชน	หองอพอลโล,	หองนโปเลียน	หองบรรทมของราชินี,	หองโถงกระจกทองพระโรง,	หอง
สงครามและสันติภาพ	รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี
อิสระใหทานไดชมและถายรูปเป็นที่ระลึก	บริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไม

ประดับสีสันสวยงาม
นําทานเดินทางสู	ทาเรือบาตามูซ
นําทาน	ลองเรือแมน้ําแซนน	ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือ	ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส

ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณสถาน	และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกัน
สรรสรางใหนครปารี	สไดชื่อวาเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	อาทิเชน	สะพานอเล็กซานเดอร,
ศาลาวาการ,	จัตุรัสคองคอรด,	โรงกษาปณ,	เกาะอิลเดอลาซิเต
นําทานชม	มหาวิหารนอเตรอดาม	หรือ	โบสถนอเตรอดาม	สรางดวยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแตง

ดวยกระจกสีอยางงดงาม	ซึ่งในอดีตเคยใชเป็นสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึน้ครองราชย	มีอายุเกา
แกกวา	800	ปี	และทําใหใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลกงดงามที่สุดแ	หงหน่ึงของโลก
(ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึน้สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน	เป็นตน	รายการลอง
แมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)
นําทานไปชม	ประตูชัย	สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน	กอนน่ังรถผานชมสองฟากฝ่ัง
นําทานสู	ถนนชองป เซลิเซ	ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย	ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคา

แพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลก
นําทานสู	จัตุรัสคองคอรด	สถานที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยุโรป	เป็นลาน

ประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี	ค.ศ.	1789

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส	(เมนู	หอยเอสคาโกอบเนย	,ทานสามารถ	เลือก	สเตก

สไตลฝรัง่เศส	1	อยาง	อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา	พรอมจิบไวนฝรัง่เศส	ตบทายดวยของ
หวาน	)
พักคางคืน	ณ	HOLIDAY	INN	PARIS	PORTE	DE	CLICHY	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก



รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

เป็นแมน้ําแหงชาติฝรั่งเศส	เป็นเอกลักษณที่แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันยิ่ง
ใหญของชาวฝรั่งเศส	มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยูในภาพยนตร
รักหวานชื่นของฮอลลีวูดหลายเรื่อง	และลาสุดก็เป็น	scene	ของหนังโดงดัง
เรื่อง	Da	Vinci	Code	แมน้ําเซนมีตนกําเนิดจาก	แถบเทือกเขาแอลป	(Alps)
ไหลมารวมกับแมน้ําสาขาหลายสายกอนจะไหลผานเมืองปารีส	เป็นสายใย
แหงชีวิตของชาวฝรั่งเศส

ดอกไมสีเหลือง	ตั้งอยูในอ.ทากิคาวะ	หรือที่คนญี่ป ุนเรียกกันวา	“นะโนะฮานะ”
หรือ	ที่เราเรียกกันวา	“เรพซีด”	ซึ่งจะเริ่มบานในชวงเดือนพฤษภาคมจนถึง
เดือนมิถุนายน	ทุงแหงน้ีสวยจนถูกขนานนามวาเป็นเนินเขาสีแหงความสุข	ให
ทานไดเพลิด	เพลินกับการถายรูปกับดอกเรพซีดตามอัธยาศัย	[ขึน้อยูกับ
สภาพอากาศ]

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน



ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับพระนาง
มารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

	รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส	(เมนู	หอยเอสคาโกอบเนย	,ทานสามารถ	เลือก	สเตกสไตลฝรั่งเศส	1
อยาง	อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา	พรอมจิบไวนฝรั่งเศส	ตบทายดวยของหวาน	)

	พักที่		Holiday	Inn	Paris	Porte	de	Clichy	เทียบเทา



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายภาพ	หอไอเฟล	เป็นที่ระลึกจากมุมกวางซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน
นําทาน	ขึ้นลิฟทสูชัน้	2	ของ	หอไอเฟิล	สัญลักษณของนครปารีสเลิศหรู	อลังการโรแมนติค	เป็นหอสูงสราง

ดวยโครงเหล็กทั้งหมด	โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ	กุสตาฟ	เอฟเฟล	มีความสูง	984	ฟุต	ใชเหล็กทั้งหมด	7	พันตัน	เป็น
ประติมากรรมฉลองครบรอบ	100	ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส	ทามกลางเสียงคัดคานของประชาชนในสมัยน้ันวา
รูปทรงนาเกลียดอัปลักษณเป็นที่สุด	ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณประจําเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น
อิสระทานไดเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส	ไดอยางทั่วถึงและจุใจ
นําทานเขาชมความยิ่งใหญ	อลังการ	ณ	พิพิธภัณฑลูฟร	***(มีไกดทองถิน่บรรยาย	ขอมูลแนนป๊ึก	ที่

สําคัญเทีย่วแบบ	VIP	ไมมีตอคิว)	หรือในชื่อทางการวา	THE	GRAND	LOUVRE	เป็นพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียง
ที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ปัจจุบัน	ลูฟร	เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา	40,000	ชิ้น	มีตั้งแตศิลปะ	สมัยอีทรัสกัน	กรีก	โรมัน	อียิปตภาพ
เขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ
อิสระใหทานไดถายรูปกับ	ปิรามิดแกว	ซึ่งเป็นทางเขาหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน	-	จีน
นําทานชื่นชม	ภาพวาดโมนาลิซา	ของเลโอนารโด	ดาวินชี	จิตรกรและสถาปนิก	อัจฉริยะ	ชาวอิตาเลียน

ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิ้มอันเป่ียมดวยเลศนัยของนางที่อยูในภาพ	จนทําใหผุคนวิจารณกันมากวา
แทจริงแลวโมนาลิซา	คือใครกันแน	เป็นบุรุษหรือสตรี
นําทานชม	รูปป้ันภาพเทพธิดาวีนัส	(VENUS	DEMILO)	และศิลปะสําคัญ	ของโลกส	ภายในพิพิธภัณฑ
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	รานปลอดภาษี	เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	มากมาย	อาทิเชน

เครื่องสําอาง,	น้ําหอม,	เครื่องประดับ,	กระเปาหนัง	และเครื่องหนังอื่นๆ	รวมทั้งเสื้อผา	BRAND	NAME	จาก
ฝรั่งเศส
เทีย่ง	อาหารกลางวัน	อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ได

อยางเต็มที่

ชวงบาย
บาย	อิสระใหทานช็อปป้ิงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง	แกลลารี	่ลาฟาแยตต

ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง	LOUISE	VUITTON	ทานที่ไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความ
งามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา	ที่เกาแกสวยงาม	เพราะยานช็อปป้ิงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือน
สวยงามมาก
ไดเวลาอันสมควร	นําทานออกเดินทางสู	สนามบินชารลเดอรโกล	เพื่อทําการเช็คอิน	และทํา	TAX

REFUND

ชวงคํ่า
22.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	เที่ยวบินที่	QR	38	/	QR	832	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา

***บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อสะดวกและใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยางเต็มที่

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

19.00	น.	นําทานเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



***	ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบิน
เพิม่เติม	**
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา	6	ปีขึ้นไป	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
***หมายเหตุ	:	บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา	20

ทาน***

*	ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง	และตอง
มีคาใชจายในการเลื่อนตัว๋	และเอกสารเพิ่มเติม	เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ
***หมายเหตุขอสําคัญทีท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซา	ทางบริษทั	จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่น

วีซา	เป็นการยื่นวีซาแบบกรุปเทาน้ัน(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา	15วันกอนเดินทาง)	ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยู
ในรายการทัวรแลว

2).	ถาหากทานตองการยื่นวีซากอนที่สถานทูตแจงกําหนดเวลาใหเขาไปยื่นวีซากับทางบริษทัมา	(ขอยื่นวีซาแบบ
เดี่ยว)	ทานจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติม	ทานละ	2,200	บาท	(PREMIUM)	เงินจํานวนน้ี	ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซา
ดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา

3)	ในกรณี	วันยื่นวีซา	แหลือนอยกวา	15วันกอนการเดินทาง	ทานจะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ	2,600
บาท(PREMIUM+	FAST	TRACK)	เงินจํานวนน้ี	ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา

1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท
2.กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะ

คืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
3.สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดิน

ทางโดยอัตโนมัติ

1)	คาตัว๋เครื่องบิน	(ECONOMY	CLASS)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	ในกรณีมีความประสงคอยูตอ
จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ
30	กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)

2)	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3)	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)
4)	คา	COACH	TAX	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5)	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)

6)	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8)	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	SCHENGEN	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะ

ผานหรือไม)
9)	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
10)	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ

ACE	INSURANCE	LIMITED	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1)	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)



2)	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3)	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)

5)	คาทิปหัวหนาทัวร	20	ยูโรตอทาน
6)	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	(ทานละ	14	ยูโร)

1.	ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถาน
ทูต	เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก

2.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร
เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

3.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี

-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา

-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุปซึ่ง
ตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึดคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

4.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย
ทัง้หมด	100%ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น

5.	ในกรณีทีท่างบริษทัขอเอกสารเพิม่เติมแตทานไมสงเอกสารตามทีข่อมาใหทางบริษทั	และสงผล
ทําใหวีซาไมผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน

6.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ
ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

เอกสารประกอบการขอวีซาอิตาลี
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนที่ถสานฑูต)

1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึ้นไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมา
ดวย	ตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	2X1.5	น้ิว	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน

เหมือนกันทั้ง	2	รูป)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี

7.1	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	
7.4	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน



7.5	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครอง
ของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความปกครองของผู
อื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม	เป็นตน	พรอม
แนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	

8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทานัน้**จดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตองระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ	พรอมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	1	เดือน)
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจางใหระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง
เงินเดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน	
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานใหระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	เงินเดือน	พิมพเป็น
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน
8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพเป็น
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบ
รูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ

9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)
9.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน	พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)
เป็นภาษาอังกฤษ	**ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทานัน้**	(กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันทีย่ื่นวีซาดวย)
กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน

และ	ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ด
ขาด!!)

การปรับสมุดบัญชีธนาคาร	ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน	และ	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	โดยการปรับยอด
สมุดในบัญชี	ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา	7	วัน	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน	2557	สําเนาสมุดบัญชีที่
ทานตองใชในการยื่นวีซา	ตองปรับสมุด	ณ	วันที่	12	กันยายน	2557	หรือ	หลังจากน้ัน	หากทานปรับสมุดบัญชีกอน
หนาน้ัน	จะใชเป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได	สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม	อยางไรก็ตาม	ทาน
สามารถสงเอกสารมาทางบริษทัทัวรฯ	เพื่อเตรียมการลวงหนา	และ	สง	Fax	สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับ
สมุดมาใหทางบริษทัทัวร	เพื่อใชในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซาตอไปได	หรือ	ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน	7
วัน	และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซา
การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองมีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ไดคิว

ยื่นวีซา	พรอมทั้งตองระบุ	จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน
2557	หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา	ตองออกให	ณ	วันที่	4	กันยายน	2557	หรือ	หลังจาก
น้ันเทาน้ัน	จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตอง
ระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง	(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	จะตอง
ถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต	วันทีข่อหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาส
ปอรตไปดวย	เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******

10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
10.1	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับ
ผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจายให
บุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก
กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน

10.2	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย	พรอมทั้ง
ใน	หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย

11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซา

12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาทีไ่ดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนทีท่างบริษทัฯ	ไดจัดทําขึ้น

จากประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามแตสถานการณและ



คุณสมบัติของลูกคา
*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****

หมายเหตุ	:
1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย

ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ
เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน

3.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย	แต
ยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน
พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน

1.การยกเลิกตองแจงลวงหนา	45	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก(ทาน
ละ20,000บาท)

2.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
3.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
4.	กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน		10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ
5.ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก

ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง


