


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟูมิชิโน	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปี
เตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-	แทนบูชาบัลแดคคิโน	St.	Peter's
Baldachin	-	โคลีเซียม	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน

พักที่	HOTEL
ROMA	Z3	หรือ
เทียบเทา

3 มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	จตุรัสซิญญอเรีย	-	สะพานแวคคิ
โอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	เมืองฟลอเรนซ	-	เมืองปิซา	-	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีรา
โกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา

พักที่	GALILEI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวเนเซีย	-	สะพานถอนหายใจ	-
พระราชวังดอจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค

พักที่
RUSSOTT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล
-	อินเทอรลาเกน

พักที่	CITY
OBERLAND
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	ลานสฟิงซ	-	เมืองสตรา
สบูรก

พักที่
MERCURE
STRASBOURG
GARE
CENTRALE
หรือเทียบเทา

7 รถไฟTGV	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	-	จัตุรัส
คองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หอ
ไอเฟล

พักที่
MERCURE
FONTENAY
SOUS	BOIS
หรือเทียบเทา

8 เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	มหานครปารีส	-	โรงงานผลิต
น้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑน้ําหอม	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

พักที่
MERCURE
FONTENAY
SOUS	BOIS
หรือเทียบเทา

9 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

12	ก.ค.	61	-	21	ก.ค.	61 ฿79,900 ฿79,900 ฿79,900 ฿10,500

18	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿73,900 ฿73,900 ฿73,900 ฿10,500

25	ส.ค.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿73,900 ฿73,900 ฿73,900 ฿10,500

1	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿73,900 ฿73,900 ฿73,900 ฿10,500

6	ก.ย.	61	-	15	ก.ย.	61 ฿73,900 ฿73,900 ฿73,900 ฿10,500

22	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿73,900 ฿73,900 ฿73,900 ฿10,500



21.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	2	เคานเตอร	D
สายการบินไทย	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า-ชวงเชา
00.20	น.	ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา	โดยเทีย่วบินที	่TG	944

06.50	น.	ถึง	สนามบินฟูมิชิโน	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	6	ชัว่โมง
และจะเปลีย่นเป็น	5	ชัว่โมงในวันที	่25	มีนาคม	2561)

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จากน้ันผานชม	กลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และเศรษฐกิจ
ของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา

นําทานเดินทางพาทานเขาสู	นครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็น
ประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	ยกเวนดานหนาทางเขา	และเป็นศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด

นําทานชมมหาวิหารทีใ่หญทีสุ่ดในโลกมหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter’s	Basilica)	ชม
ประติมากรรมอันลือชื่อ	ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและ	ชมแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของ
นักบุญปีเตอร

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําชมความยิ่งใหญในอดีต	และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ	สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม	(Colosseum)	1

ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง
50,000	คน

นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ	น้ําพุเทรวี	่(Trevi	Fountain)
สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง

นําทานเดินสูบริเวณ	ยานบันไดสเปน	(The	Spainsh	Step)	แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรัก
การชอปป้ิง



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก	โรงแรม	HOTEL	ROMA	Z3	หรือเทียบเทา

เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

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

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

แทนบูชา"บัลแดคคิโน"	ที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน	ลอเรนโซ	เบอรนิน่ี
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวา
เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

	พักที่	HOTEL	ROMA	Z3	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี	(Tuscany)	โดยเมืองหลวงของแควน	คือ	ฟลอเรนซ	(Florence)	ที่ไดรับ
ขนานนามวาเป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส	ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ	และมี
ทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม	จนไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ	ปี	ค.ศ.1982	ทําให
ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก	นักทองเที่ยวทั่วโลก

ชมความยิ่งใหญ	และอลังการของ	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	(Santa	Maria	Dell	Fiore)	วิหาร
ของเมืองฟลอเรนซ	ที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของทวีปยุโรป	ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตง
ผสมผสานกันไดอยางงดงาม

นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(Piazza	Della	Signoria)	ซึ่งรายลอมไปดวยรูปป้ัน	อาทิ	เชน	รูปป้ันเทพเจา
เนปจูน	(Fountain	of	Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา	(Perseus	with	the	Head	of	Medusa),	รูปป้ัน
เดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของ	ไมเคิล	แองเจโล

จากน้ันนําทาน	มาริมฝ่ังแมน้ําอารโน	จะพบกับ	สะพานเวคคิโอ	(Vecchio)	สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง
และอัญมณีอยูทั้งสองขาง	(ระยะทาง	270	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ

Florence	ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงและเป็นที่รูจักของ

นําทานเขาสูบริเวณ	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)	ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistry	of	St.	John)	ที่ใหญที่สุดในอิตาลี,
มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง

ชมหอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง
เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใชเวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไป
ไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใชเวลาสราง
ทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูง
พรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน

จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย	(ระยะทาง	80
ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก	โรงแรม	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รูจักกันในนาม	ดูโอโม	ซึ่งเป็นภาษา
อิตาลีที่แปลวา	วิหาร	สิ่งที่ยืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอัน
งดงามของดูโอโม	ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จที่สําคัญที่สุดทางดาน
สถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส	ภายในวิหาร	คุณจะพบกับหนาตางกระจก
สีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี	และตัวอยางของนาฬิกาแบบโอ
รา	อิตาลิกา	ที่เกาแกที่สุดในโลก

หมุนตัวใหครบ	360องศา	แลวคุณจะพบวารอบตัวคือศิลปะและสถาปัตยกรรม
อันวิจิตร	ซึ่งบริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย
อาทิ	รูปแกะสลักเพอรซุส	(Perseus)	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูป
แกะสลักเฮอรคิวลีส	และรูปสลัก	“The	Rape	of	the	Sabine	Women”	เป็นตน
และยังมี	“พิพิธภัณฑอูฟิซี่”	(Uffizi	Museum)	ในอดีตไดรับการสรางขึน้เพื่อใช
เป็นสํานักงานทางดานกฎหมาย	ทะเบียนราษฎร	และการสังคมตางๆ	นับวา
เป็นพิพิธภัณฑที่มีความสําคัญที่สุดของฟลอเรนซ	ซึ่เป็นเหมือนขุมทรัพยเก็บ
รวบรวมวัตถุโบราณและผลงานทางศิลปะชั้นเยี่ยมของโลกไวมากมาย

คือสะพานที่เกาแกที่สุดของฟลอเรนซ	สะพานน้ีมีโคงสามอันครอมแมน้ํา	ที่
สะทอนบนผิวน้ําเป็นหน่ึงในภาพที่เป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ	มีเพียงสะพาน
เทาน้ันที่ไมไดถูกเยอรมันระเบิดไปในสงครามโลกครั้งที่สอง	เน่ืองจากถอยทัพ
ออกไปเสียกอน	ตํานานกลาววา	น่ันเป็นคําสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร	เป็นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ฟลอเรนซ	ประเทศอิตาลี	สรางขึน้ในสมัยโรมัน
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด



เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

กัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	คือบริเวณทที่ลอมดวยกําแพง	ใจกลางเมืองปิซา	แควนทัสเคนี
ประเทศอิตาลี	โดยที่คําวา	กัมโป	เดย	มีราโกลี	แปลวา	จัตุรัสอัศจรรย

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

	พักที่	GALILEI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส	(Venice	Mestre)	ฝ่ังแผนดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูกสรางขึน้
จากการเชื่อมเกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรีย
ตริก	เป็นเมืองทาโบราณ	และเป็นเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม	มากที่สุด	(ระยะทาง	324	ก.ม.ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ	4.30	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทาง	สูทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)	นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส	สู

เกาะเวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venezia)	ดินแดนแสนโรแมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใช
คลองแทนถนนมีสมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกวา	400	แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโค	ศูนยกลางของเกาะเวนิส

จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส	ชมสะพานถอนหายใจ	(	Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนา
สนใจในอดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็น
ครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่
พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง

นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลน
ที่สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้งโบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่
มีโดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน

จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก	เชน	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส,	เขา
ชมโบสถซานมารโค,	ช๊อปป้ิงสินคาของทีร่ะลึก	อาทิเชน	เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส	หรือน่ังจิบกาแฟ
ในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	ค.ศ.1720

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ	Venice	Mestre	(ระยะทาง	244	ก.ม.ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	3	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)

เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	RUSSOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา



เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	เมืองเวนิสไดรับฉายาวา
ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก	เมืองแหงสายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และเมืองแหง
แสงสวาง	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก	ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี	ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโป
กับแมน้ําปลาวี

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)

	พักที่	RUSSOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก



นําทานชม	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่ผสมผสาน
กัน	เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ	ชมแกลเลอรี	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galleria
Vittorio	Emanuele	II)	ที่นับวาเป็นชอปปิงมอลลที่สวยงาม	หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของ
กษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุค
เรเนซองสอีก	1	ทาน	คือ	ลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี	–	สวิตเซอรแลนด	เพื่อเดินทางสู

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองอินเทอรลาเคน	(Interlaken)	เมืองระหวางทะเลสาบเป็นเมืองที่ตั้งอยู
ระหวาง	ทะเลสาบทูน	(Lake	Thun)	และทะเลสาบเบรียนซ	(Lake	Brienz)	อิสระใหทานไดสัมผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ	(ระยะทาง	142	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2
ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	CITY	OBERLAND	HOTEL	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

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

	พักที่	CITY	OBERLAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	ออกเดินทางสู	เมืองกรินเดอวาลด	(Grindelwald)	เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ
ขึน้สู	ยอดเขาจุงเฟรา	(Jungfrau)	เเละเมื่อปี	คศ.2001	องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา	เป็นพื้นที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป	นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ	ขึน้พิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มี
ความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	11,333	ฟุตหรือ	3,454	เมตร	ระหวางเสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ํา
แข็งที่มีขนาดใหญจนถึง	สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค	(Jungfraujoch)	สถานีรถไฟทีอ่ยูสูงทีสุ่ดในยุโรป
(Top	of	Europe)

เขาชมถํ้าน้ําแข็ง	(Ice	Palace)	ที่แกะสลักใหสวยงาม	อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง	30	เมตร	(ระยะทาง	20
ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
พาทานชมวิวที่	ลานสฟิงซ	(Sphinx	Terrace)	จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร

สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	Glacier	ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป	ยาวถึง	22	ก.ม.และหนาถึง	700	เมตร	โดยไมเคยละลาย

อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป	เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา	และที่ไม
ควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป

นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม	ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง
สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองสตราสบูรก	(Strasbourg)	ประเทศฝรั่งเศส	เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส
(Alszce)	ที่มี	2	วัฒนธรรม	คือฝรั่งเศสและเยอรมนี	เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ	2	ประเทศน้ี
สลับกันไปมา	สตราสบูรก	เป็นเมืองใหญมีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมือง
ปัจจุบันไดชื่นชม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	STRASBOURG	GARE	CENTRALE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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	ภัตตาคารบนยอดเขา	อาหารพื้นเมือง

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งอยูติดชายแดนประเทศเยอรมนี	ทําใหที่
ประวัติศาสตรอันยาวนานระหวางทั้งสองประเทศที่น่ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

	พักที่	MERCURE	STRASBOURG	GARE	CENTRALE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําคณะนัง่รถไฟความเร็วสูง	TGV	สูมหานครปารีส	วิง่ดวยความเร็ว	300	กิโลเมตร	ตอชัว่โมง	จนถึง
เดินทางมาถึงสถานีรถไฟ	Gare	Du	East	ในมหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มี
มนตเสนหอันเหลือลน	ติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลกที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การ
ศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
จากนัน้นําทานลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนด	ที่ไหลผานใจกลางกรุง

ปารีส	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา	เป็นอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ	โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de
Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร	เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับพระนางมารี	อังตัวแนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีก
ดวย

นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส	ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la
Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอองตัวแนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝรั่งเศส

จากนัน้เขา	สูถนนสายโรแมนติกชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียน,

นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโป
เลียนในศึก	เอาสเตอรลิทซในปี1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836	แลวนําถาย
รูปเป็นที่ระลึกกับ	หอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง	1,051
ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

เขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	FONTENAY	SOUS	BOIS	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน



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

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

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

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

	พักที่	MERCURE	FONTENAY	SOUS	BOIS	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	เดินทางสู	เมืองแวรซายส	นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส	(Versailles	Palace)	อันยิ่ง
ใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายใน
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยาง
มหาศาล	พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง	เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง,	หองอพอลโล,	หองเมอคิวรี่,	หองกระจก	(Hall	of	Mirror)	ที่มีความยาวถึง	73	เมตร	ซึ่งเป็นหองที่
พระยาโกษาธิบดี	(ปาน)	ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่	14	แหง
ฝรั่งเศส	อีกทั้งยังเป็นหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี	อังตัวแนตต	มเหสีของพระเจา
หลุยสที่	16,	ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม,	ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ยิ่งใหญ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานกลับเขาสูมหานครปารีส	(Paris)

นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําหอม	Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการ
ผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิด
มาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม	โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983
ตัวอาคารเป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่งแตละหองจัดแสดงเรื่อง
ราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่น
น้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทานสามารถเลือก
ซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน	รานคาปลอดภาษี	(Duty	Free	Shop)	อาทิ	เชน	เครื่องสําอาง
น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา

จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง
กรุง	ปารีสที่	แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galleries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน
Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต,	เครื่อง
หนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)

เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	MERCURE	FONTENAY	SOUS	BOIS	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกาแกและมีชื่อเสียงประวัติความเป็นมาพรอมๆ	กับ
การสรางเมือง	ถือเป็นแลนดมารคสําคัญของเมือง	พิพิธภัณฑน้ําหอม
Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต
น้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอัน
โดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมือง
หลวงของโลกน้ําหอม	โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983	ตัวอาคาร
เป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่ง
แตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณ
อันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)

	พักที่	MERCURE	FONTENAY	SOUS	BOIS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําเดินทางสู	สนามบินชารล	เดอ	โกล	เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.40	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่TG931



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

05.55	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้

2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดิน
ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)

8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

4.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง



5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี	(จํานวน	3,000	บาท	ชําระพรอมเงินมัดจํา)

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(18	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	10	x	3	=	30	ยูโร	)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

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

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้

2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3
วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการวีซาเชงเกน	(อิตาลี)่	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันทีย่ื่นประมาณ	15	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซาVFS	Global	(สีลมคอมเพล็ก)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ	และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและรหหวางรอผลการอนุมัติวีซาไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**

หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครัง้กับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทานัน้	โดย
การยื่นเป็นหมูคณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึ้นไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานัน้	ถา
หากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่ําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิม่เติม	(Premium)	ดังน้ี
-	ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	2,200	บาท	
-	ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา	5	วัน	มีคา	Fast	Track	เพิ่มเติมอีก	ทานละ	400	บาท	รวมเป็น	2,600	บาท
**ทัง้น้ี	คาใชจายทีเ่กิดขึ้น	ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง**



1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจาก	วันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือStatement	บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป	สวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน	7	วันกอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)	3.2.2.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ
Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย)
3.2.2.	เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให	และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให	เชน	สําเนาทะเบียนสมรส	สูติบัตร
ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**

4.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทน
ชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อ
สถานทูตทีย่ื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี
passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทัง้สองทาน	(เฉพาะคิวเดีย่วเทานัน้)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่



เติม

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน	รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน
มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะ
สม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด	เชนตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Longleg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า

3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม



4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด

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

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

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


