


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-
มหานครปารีส	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	ลองเรือ	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	มหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส

พักที่
MERCURE
PARIS
PORTE
D'ORLEANS
หรือเทียบ
เทา

3 หอไอเฟล	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต	-	รถไฟTGV	-	เมืองดิจอง

พักที่
NOVOTEL
SUD	HOTEL
DIJON	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองลูเซิรน	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	สิงโต
หินแกะสลัก

พักที่	Ibis
Styles
Luzern	City
หรือเทียบ
เทา

5 กรินเดอรวาล	-	JUNGFRAUBAHN	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	ลาน
สฟิงซ	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	อินเทอรลาเกน

พักที่	CITY
OBERLAND
หรือเทียบ
เทา

6 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	เมืองเวนิส

พักที่
Novotel
Venice
Mestre	หรือ
เทียบเทา

7 ทาเรือตรอนเซโต	-	เกาะซานมารโค	-	จัตุรัสซานมารโค	-	สะพานถอน
หายใจ	-	พระราชวังดอจ	-	มหาวิหารซานมารโค	-	เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-
จตุรัสแคมโป

พักที่
GALILEI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

8
กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	โคลีเซียม	-	ประตูชัย
คอนสแตนติน	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	จัตุรัสเวเนเซีย	-	ระเบียง	ปาลาสโซ	-
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-
สนามบินฟูมิชิโน

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

3	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿15,000

17	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿15,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

17.30	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	T	สายการบิน	EMIRATES
(EK)	สังเกตุปาย	กราเซีย	กรุป	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
บัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
20.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	โดยเที่ยวบินที่	EK	373/	EK	071	แวะเปลี่ยนเครื่องที่

สนามบินดูไบ	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินชาลเดอโกลล	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	รถโคชปรับ

อากาศมาตรฐานยุโรปนําทานเดินทางไปยัง	แวรซายส	อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองใน
สมัยพระเจาหลุยสที่	14	อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต	ระยะทางประมาณ	24	กิโลเมตร
นําทานเขาชม	พระราชวังแวรซายส	(มีไกดทองถิ่นบรรยาย	ขอมูลแนนป๊ึก	ที่สําคัญเที่ยวแบบ	VIP	ไมมีตอ

คิว)	พระราชวังที่ถูกสรางขึน้มาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี
ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง	ชมความงดงามของหองตางๆ

อาทิเชน	หองอพอลโล,	หองนโปเลียน	หองบรรทมของราชินี,	หองโถงกระจกทองพระโรง,	หองสงครามและ
สันติภาพ	รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี
จากน้ันอิสระใหทานไดชมและถายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไม

ประดับสีสันสวยงาม	สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู	นครปารีส	นครหลวงของฝรั่งเศส	ศูนยกลางแหง
แฟชั่นชั้นนําของโลก	ตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําแซน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเขาชมความยิ่งใหญ	อลังการ	ณ	พิพิธภัณฑลูฟร	(มีไกดทองถิ่นบรรยาย	ขอมูลแนนป๊ึก	ที่

สําคัญเที่ยวแบบ	VIP	ไมมีตอคิว)	หรือในชื่อทางการวา	THE	GRAND	LOUVRE	เป็นพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงที่สุด
เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ตัวตึกที่ตั้งอยูเคยเป็นพระราชวังมากอน	โดยกษตัริฟิลิป-ออกัสตัส
สรางเป็นปอมปราการ
จากน้ันพระเจาชารลที่5	ไดขยายปอมปราการลูฟรใหเป็นพระราชวัง	พระเจาหลุยส	13และ14	เคยประทับอยูที่

น่ี	ปัจจุบัน	ลูฟร	เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา
40,000	ชิ้น	มีตั้งแตศิลปะ	สมัยอีทรัสกัน	กรีก	โรมัน	อียิปตภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ
ใหทานไดถายรูปกับปิรามิดแกว	ซึ่งเป็นทางเขาหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน	-	จีน



นําทานชื่นชม	ภาพวาดโมนาลิซา	ของเลโอนารโด	ดาวินชี	จิตรกรและสถาปนิก	อัจฉริยะ	ชาวอิตาเลียน
ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิ้มอันเป่ียมดวยเลศนัยของนางที่อยูในภาพ	จนทําใหผุคนวิจารณกันมากวา
แทจริงแลวโมนาลิซา	คือใครกันแน	เป็นบุรุษหรือสตรี	ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนัส	(VENUS	DEMILO)	และ
ศิลปะสําคัญ	ของโลกส	ภายในพิพิธภัณฑ
นําทานสู	ทาเรือ	Pont	de	L’alma	เพื่อลงเรือ	บาโตมูซ	ลอง	แมน้ําแซน	ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมือง

ผานชมความงดงามของโบราณสถาน	และอาคารเกาแกสรางขึน้ตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองสซึ่งไดรับการ
อนุรักษดูแลเป็นอยางดี	ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสราง
ใหนครปารีสไดชื่อวาเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก
อาทิเชน	สะพานอเล็กซานเดอร,	ศาลาวาการ,	จัตุรัสคองคอรด,	โรงกษาปณ,	เกาะอิลเดอลาซิเต

ศูนยกลางเมืองแหงแรก	สถานที่ตั้ง	มหาวิหารนอเตรอดาม	สรางดวยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแตงดวย
กระจกสีอยางงดงาม	ซึ่งในอดีตเคยใชเป็นสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึน้ครองราชย	มีอายุเกาแก
กวา	800	ปี	และ	พระราชวังกองแซรเจอรี	วังทรงชาโตและเรือนจําหลวงซึ่งเคยเป็นที่คุมขังพระนางมารี	อังตัว
แนตต	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส	(เมนู	หอยเอสคาโกอบเนย	,ทานสามารถ	เลือก	สเตก

สไตลฝรัง่เศส	1	อยาง	อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา	พรอมจิบไวนฝรัง่เศส	ตบทายดวยของ
หวาน)
พักคางคืน	ณ	MERCURE	PARIS	PORTE	D'ORLEANS	หรือเทียบเทา

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

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

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



มีไกดทองถิน่บรรยาย	ขอมูลแนนป๊ึก	ทีส่ําคัญเทีย่วแบบ	VIP	ไมมีตอคิว

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

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

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

	พักที่	MERCURE	PARIS	PORTE	D'ORLEANS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ขึ้นลิฟทสูชัน้	2	ของ	หอไอเฟิล	สัญลักษณของนครปารีสเลิศหรู	อลังการโรแมนติค	เป็นหอ

สูงสรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด	โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ	กุสตาฟ	เอฟเฟล	มีความสูง	984	ฟุต	ใชเหล็กทั้งหมด	7
พันตัน	สรางขึน้เมื่อ	พ.ศ.	2413	เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ	100	ปี
หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส	ทามกลางเสียงคัดคานของประชาชนในสมัยน้ันวา	รูปทรงนาเกลียดอัปลักษณเป็น

ที่สุด	หารูไมวาอีกไมกี่สิบปีตอมา	หอเหล็กสูง	324	เมตร	น้ําหนัก	10,000	ตันน้ี	จะกลายเป็นสัญลักษณประจํา
เมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น	ใหทานไดเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส	ได
อยางทั่วถึงและจุใจ
หลังจากน้ันนําทานไปชม	ประตูชัย	สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน	กอนน่ังรถผานชมสองฟากฝ่ัง

ถนนชองปเซลิเซ	ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย	ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจาก
ดีไซเนอรชื่อกองโลก
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยาง

เต็มที่

ชวงบาย
นําทานสู	รานสินคาปลอดภาษีเพื่อให	ทานไดเลือกซื้อสินคาที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ	อาทิ

เชน	เครื่องสําอาง,	น้ําหอม,	เครื่องประดับ,	กระเปา	Longchamp	,	Rimowa
จากน้ันอิสระใหทานช็อปป้ิงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง	แกลลารี่



ลาฟาแยตต	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง	Louis	Vuitton	,	Chanel	,	Gucci	,	Prada	,	Balenciaga
เป็นตนทานที่ไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา	ที่เกาแก
สวยงาม	เพราะยานช็อปป้ิงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือนสวยงามมาก
สมควรแกเวลานําทานเดินทางไปยังสถานีรถไฟ	TGV	นําทานเดินทางสูเมืองดิจอง	ดวยรถไฟดวน	TGV

เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย	ดวยความเร็วกวา	300	กิโลเมตร/ชัว่โมง	(ไมตอง
ลากกระเป าใหญไปใหลําบาก	เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปใหทาน	)
ผานชมทิวทัศนของทองทุง	และชีวิตผูคนชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยัง	เมืองดิจอง	เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวนื

ของฝรั่งเศส

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(อาหารพื้นเมือง	สไตลฝรัง่เศส	)
พักคางคืน	ณ	NOVOTEL	SUD	HOTEL	DIJON	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

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

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

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
มีรถบัสขนสัมภาระไปใหทาน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(อาหารพื้นเมืองสไตลฝรั่งเศส)
	พักที่	NOVOTEL	SUD	HOTEL	DIJON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูนําทานเดินทางโดยรถโคช	นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	เมืองน้ีตั้งอยูริมทะเลสาบ

ขนาดใหญที่ชื่อวา	เวียวาลด	สแตรทเตอร	อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ
นําทานชม	สะพานไมชาเปล	สัญลักษณของเมืองลูเซิรนสะพาน	ไมที่เกาแกมีอายุ	หลายรอยปี
นําทาน	ชม	อนุสาวรียสิงโต	สัญลักษณของความซื่อสัตยและกลาหาญของชาวสวิสเซอรแลนด	ที่เสียชีวิตใน

ประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบนหนาผาหิน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ใหทานเดินเลนพักผอน	ชื่นชมบรรยากาศกลางเมือง	นารัก	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงที่มีรานตัวแทนจําหนาย

นาฬิกาสวิสฯ	อาทิ	ROLEX,PANERAI,	OMEGA,	IWC,	PATEK	PHILLIP	เป็นตน	หรือเลือกซื้อของฝากของที่
ระลึกเชน	มีดสวิสฯ	พรอมสลักชื่อ,	สินคาพื้นเมืองของที่ระลึก,	ช็อคโกแลต	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	Ibis	Styles	Luzern	Cityหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ibis	Styles	Luzern	City	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึน้มุงหนาขึน้สูหมู	บานกรินเดลวาลดกรุน	เพื่อนําทานขึ้น

รถไฟ	สายจุงฟราวบาหเนน	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดขนานแท	ที่มีทุง
หญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญ
ปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต	ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูทั่วบริเวณ	ลําธารน้ําธรรมชาติ
เล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหงานขาวโพลน	ซึ่งจะทําใหคณะไดรับความประทับใจเป็น
อยางยิ่ง
พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ	นัง่รถไฟชมวิวทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง	แหงแอลป

แลวเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลนไชเด็กรถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด
เจาะไวที่ความสูงถึง	3,464	เมตร	จนกระทัง่ถึง	สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	Top	of	Europe	บนยอดเขา
จุงเฟรา	ซึ่ง	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา	Sphinx	นักทอง
เที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค	เพราะยอดเขาแหงน้ีปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอด
ทั้งปี	ในปี	2001	อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ	ไมมีเรงรีบ
จากน้ันนําทาน	ชม	ถํ้าน้ําแข็ง1,000ปี	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอมชมน้ําแข็ง

แกะสลักรูปรางตาง	จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต	Plateau	และไมควรพลาดการสง
โปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลกพรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงเฟรา

ชวงบาย
นําทานขึน้	สวิสสฟิงซ	หรืออาคารสังเกตุการณ	ที่ความสูง	3,571	เมตร/11,716	ฟิต	ทานสามารถชมวิวได

รอบ	360	องศาจากระเบียงไดประสบการณแสนประทับใจการเดินทางสู	ยุงคฟราวยอรค-หลังคายุโรป	ไป
แลวไมไดมาจุดชมวิวจุดน้ี	เหมือนมาไมถึง	ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา	โดยเสนทาง
รถไฟอีกดานหน่ึงเพื่อ	เปลี่ยนบรรยากาศ	ไมใหซํ้ าทางเดิมผานเมือง	เวนเกน	เมืองที่สรางบานแบบสวิตเซอร
แลนด	ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม
แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็คซึ่งบริเวณสถานีน้ี	ลนเกลารัชกาลที่5	เคยเสด็จมาแลว	จนกระทั่งถึงเมือง

เลาเทนบรุนเนน	(LAUTERBRUNNEN)เดินทางตอสู	เมืองอินเทอรลาเคน	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอร
ลันด	ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบ
สองแหงคือ	Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขา
จุงเฟราอันลือชื่อ	,	นาฬิกาดอกไม	,	สถานคาสิโน	ฯลฯ
ใหทานเดินเลนพักผอน	ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง	มีสวนดอกไมเล็กๆ	นารัก

สรางสีสันใหตัวเมือง	รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา	100	ปีที่งดงามดวยสถาปัตยกรรมที่โดดเดน	และยัง
เป็นคาสิโนของเมืองอีกดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(ฟองดูชุดใหญ	ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด)
พักคางคืน	ณ	CITY	OBERLAND	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นรางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป	ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟ
ในโลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ	ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา

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

ถํ้ าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงเฟรา

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

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



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(ฟองดูชุดใหญ	ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด)
	พักที่	CITY	OBERLAND	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง	เมืองมิลาน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็นเมือง
แฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ	โรม	นอกจากน้ีมิลานยังเป็นที่รูจักจากประเพณี
คริสตมาสที่เรียกวา	ปาเนตโตเน	(Panettone)	อุตสาหกรรม	ผาไหม	และแหลงผลิตรถยนต	อัลฟา	โรมีโอ	รวมไป
ถึง	สโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลาน	และ	สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
ถายรูปดานหนากับมหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณทีโ่ดดเดนทีสุ่ดของ

เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	500	ปี
ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิ	จิตรงดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่
สวยงามไมแพกัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

ชวงบาย
ไดเวลานัดหมาย	นําทาน	เดินทางสู	เมืองเวนิส	–	เมรเตร	เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติก

ที่สุดแหงหน่ึงของโลก	“เมืองที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	มีเกาะเล็กใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพาน
เชื่อมมากกวา	4,00	แหง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)
พักคางคืน	ณ	Novotel	Venice	Mestre	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

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)
	พักที่	Novotel	Venice	Mestre	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเชโต	จากน้ันลงเรือเหมาลําสวนตัวเดินทางสู	เกาะเวนิส	เมืองทองเที่ยวที่ได

รับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	“เมืองทีใ่ชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	เป็นเกาะ
เล็กใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมมากกวา	400	แหง
เรือจอดเทียบทาที่	ทาเรือซานมารโก	(เซนตมารก)	จากน้ันนําทานเดินเทาไปยัง	จัตุรัสซานมารโก	อัน

เป็นศูนยกลางของนครเวนิส	ผานชม	สะพานถอนหายใจ	ที่เชื่อมตอระหวาง	พระราชวังดอจ	กับ	เรือนจํา
โบราณ	อันเคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเว	นิสใน	อดีต	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนใน
ยุคน้ันอีกดวย
ชม	โบสถเซนตมารก	สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทนและอาคารรายระเบียง	สําหรับนักทองเที่ยวน่ัง

พักผอนหยอนใจกับรานกาแฟชื่อดังหรือเลือกชอปป้ิงสินคาของเวนิสตามรานรวงตางๆ	อาทิเชน	เครื่องแกวมู
ราโน	ตนตํารับของการเป าแกวของชาวมูราโน	เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน	โดยเครื่องแกวแตละชิ้น
มีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวทั่วโลก
ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสูฝ่ัง	ทาเรือตรอนเชโต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของ

หวาน)

ชวงบาย
นําทานเดินทางผาน	โบโลญญา	เมืองมหาวิทยาลัยที่เกาแกของอิตาลีไปยัง	ปีซา	เมืองซึ่งตั้งอยูระหวางเชิง

เขา	Monte	Pisano	ทางตะวันตกของแควนทัสคานี	อดีตเมืองทาริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียนฝ่ังตะวันตก	ที่
มีชื่อเสียงของชาวโรมันชวงศตวรรษที่	11-13	บานเกิดของนักดาราศาสตรเอกของโลก	กาลิเลโอ	กาลิเลอิ
นําทานน่ังรถบัสทองถิ่นประจําเมืองเขาสู	ศูนยกลางของเมืองที่	จัตุรัสแคมโป	สถานที่ตั้งของ	อาคารแบ็บติ

สตรีทรงกลม,	มหาวิหารประจําเมือง	สรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก	และ	หอระฆัง	ที่เอนเอียง
เพราะความผิดพลาดในการกอสราง	จนทําใหไดชื่อวา	หอเอนปีซา	และนับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีกชิ้นหน่ึงของ
โลก	อิสระใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)



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

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

จตุรัสที่สวยงามเป็นอันดับ	3	ของอิตาลี	ซึ่งใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจํา
ปี	ชมความยิ่งใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี	ที่มีลักษณะคลายปากปลอง
ภูเขาไฟอันรายลอมไปดวยสถานที่สําคัญโบราณ	เชน	ปาลาซโซ-พับปิโค,	ปา
ลาซโซ-ซานเซโดนี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	เมืองหลวงของประเทศอิตาลี	ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญที่สุดของแควนลาซิโอ	มีทั้ง

ความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันแทบจะแยกไมออก	โรมเป็นศูนยกลางของความเจริญในยุคโบราณ
และอาณาจักรโรมันไดแผขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคํากลาววา	“ถนนทุกสายมุงสู	กรุงโรม”
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานเดินทางขามแมน้ําไทเบอร	ซึ่งไหลผานใจกลางเมืองเขาสู	นครวาติกัน	รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุด

ในโลก	และยังเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตจักรโลก
นําทานถายรูปที่ระลึกบริเวณดานหนาลานกวางของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	ซึ่งมีทางเดินทางเดินครึ่ง

วงกลมสองดานเป็นผลงานชิ้นเอกของเบอรนิน่ี	จากน้ันนําทานเขาชมภายในมหาวิหารซึ่งมีขนาดใหญที่สุดโลก
ซึ่งจุผูคนไดถึง	50,000	คน	ซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย	เชน	ปีเอตา	รูปแกะสลักหินออน
พระแมมารีอุมพระเยซูไวบนตัก	และ	ยอดโดมขนาดใหญ	ซึ่งมีภาพเขียนอันงดงามวิจิตรผลงานของศิลปินเอก
ไมเคิล	แองเจโล
ตรงกลางมหาวิหารมี	ศาลาคาโนปี	ซึ่งเป็นแทนบูชาในโบสถออกแบบอยางวิจิตรพิสดารโดย	เบอรนิน่ี
สมควรแกเวลานําทานไปพบกับสิ่งกอสรางอันงดงามซึ่งถือไดวาเป็นเอกลักษณของกรุงโรมและจัดเป็นสิ่ง

มหัศจรรยแหงหน่ึงของโลกน่ันคือ	โคลอสเซีย่ม	เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	และทาง
ดานตะวันตกของโคลอสเซียมยังมี	ประตูชัย	สัญลักษณแหงชัยชนะของ	จักรพรรดิคอนสแตนติน	อิสระใหทาน
ชมแล	ะถายรูปที่ระลึกตามอัธยาศัยถึงเวลานัดหมายนําทานน่ังรถผานชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิส์ิทธิท์ี่	โรมันฟอรัม่
เขาสู	จัตุรัสเวเนเซีย	ชม	ระเบียงปาลาสโซ	ที่กลาวสุนทรพจนของมุสโสลินี	และ	อนุสาวรียพระเจาวิค



เตอร	เอ็มมานูเอ็ลที	่2	หรือพระบิดาของชาวอิตาลี
นําทานชม	น้ําพุเทรวี	่ซึ่งจัดไดวาเป็นน้ําพุที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโรม	ออกแบบกอสรางดวยหินออนตามสไตล

บารอกที่งดงามอลังการดวยฝีมือของ	นิโคลา	ซัลเวีย	วากันวาถามาโรมแลวไมไดเห็นน้ําพุเทรวี่ก็เทากับมาไมถึง
โรม	และเมื่อไปถึงแลวก็ตองโยนเหรียญไวเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดวาจะไดกลับมาเยือนโรมอีก
สมควรแกเวลานําทานเดินเลนที่	ยานบันไดสเปน	จัตุรัสแหงน้ีถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปน	ซึ่งตั้งอยู	ณ

บริเวณน้ัน	บริเวณแหงน้ีไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน	ชื่อ	Francesco	de	Sanctis	เริ่มสรางเมื่อ
ปี	ค.ศ.	1723	แลวเสร็จในปี	ค.ศ.	1725	สถานที่แหงน้ีเป็นแหลงชุมชมกันของหนุมสาวผูคนชอบที่จะมาน่ังเรียง
รายบนบันไดแหงน้ี	และที่แหงน้ียังเป็นแหลงช็อปป้ิงที่มีชื่อเสียงมาก	สําหรับผูที่ชื่นชอบสินคา	Brand	name	ทั้ง
หลาย
ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู	สนามบินฟิอุมมิชิโน
20.45	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	เที่ยวบินที่	EK	096	/	EK372แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

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

มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000



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

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นจตุรัสที่มีถนนลาดผานมากมายหลายเสน	และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูต
ของเวนิซ	ซึ่งมีอนุสรณสถานและรูปป้ัน	ที่มีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูทั้งสอง
ฝ่ังของจตุรัส

เป็นพระราชวังที่ถูกสรางเมื่อปี	คศ	1444-1514	ซึ่งนับวาเป็นพระราชวังสไตล
เรเนซองคที่แรกๆในกรุงโรมที่ถูกสราง	และมีขาวลือวาเงินที่นํามาสรางน้ันได
มาจากการชนะพนันในคืนเดียว

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

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา



บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

ชวงคํ่า
18.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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
5.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ

ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ	และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษทั	กอนทานทําการจองทัวร***

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท	กรณีวีซาไมผานการ
พิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือและ
หักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
2.	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	2	ยูโร/คน/วัน)

1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง
2.	ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	เพื่อมาส

แกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
3.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด

100%ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.	ในกรณีที่ทางบริษทัขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษทั	และสงผลทําใหวีซาไม

ผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาฝรัง่เศส
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)	
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง

มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา

2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน	เหมือนกัน
ทั้ง	2	รูป)	รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังน้ี
2.1	สีพื้นหลังสีขาว
2.2	ขนาด	2	น้ิว
2.3	ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ
2.4	ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง	โปรดทราบวา	รูปถายยื่นวีซา	จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ
ICAO	(องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ)	ตูถายรูปมาตรฐาน	ICAO	เปิดใหบริการแกทานอยูที่
ภายในศูนย	TLScontact.
-	ตารางดานลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน	โดยมีเครื่องหมาย	"✗"	และเครื่องหมาย	"✓",	สําหรับ
ภาพถายที่ไดมาตรฐาน	ซึ่งเป็นขอกําหนดของการยื่นขอวีซาเชงเกน
-	ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ	และดานบนของหัวไหล	เพื่อสามารถเห็นใบหนา	ถึง	70-80%	ของภาพ	และเพื่อ
ความชัดเจน
-	ภาพถายจะตองชัดเจน	และคุณภาพคมชัด	โดยไมมีรอยเป้ือนของหมึกหรือน้ํามัน
-	ภาพถายจะตองหันหนาตรง	และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ	หามใสคอนแทคเลนส	หรือ	บิก๊อายในการถายรูป

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	(พอและเมตองมาแสดงตัว	ณ
วันที่ยื่นวีซาดวย)
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันที่ยื่นวีซาดวย)
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันที่ยื่นวีซาดวย)



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)	ฉบับจริงเทาน้ัน**จดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	เงิน
เดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษ
เทานัน้	
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้
8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ
เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง
แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ

9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)
9.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานัน้	พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันทีย่ื่นวีซา
-	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ
ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
-	สเตทเมนท	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือน	ซึ่งออกโดยธนาคาร
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา	และ	บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******	

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
10.3	ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(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)	จะตองถูกตอง
และตรงตามหนาพาสปอรต	วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย	เพื่อไม
ใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70	ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซา
12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู

***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา	
*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****

**	ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิม่
เติม	**
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***



บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน***
*	ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง	และตองมี
คาใชจายในการเลื่อนตัว๋	และเอกสารเพิ่มเติม	เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ	
สําหรับทานที่เป็นมุสลิม	,	ทานมังสวิรัติ	,	ไมทานหมู	,	ไมทานเน้ือ	,	ไมทานไก	,	ไมทานปลา	โปรดแจงลวงหนาอยาง

นอย	2	สัปดาห

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
1.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
2.	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึด

คามัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
3.	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก

ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุปซึ่ง
ตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

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


