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ก ำหนดกำรเดินทำง   วันที่ 9 – 17 เมษำยน 2563 (วันสงกรำนต์) 
วันแรก กรุงเทพฯ – ปำรีส 
05.30 น.    คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนั่งขึ้น
เคร่ือง 

08.05 น.  ออกเดินทางสู่ มหำนครปำรีส โดยเที่ยวบินที่QR 827 / QR 037 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  บริกำร
อำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 

21.15 น.  เดินทางถึง สนำมบินชำล์เดอโกล์ล หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน
ยุโรปน าท่านเดินทางไปยงัโรงแรมที่พกั 

  พักค้ำงคืน ณ MERCURE PARIS ROISSY CHARLES-DE-GAULLEหรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1) 
 
วันที่สอง ปำรีส – พระรำชวังแวร์ซำยส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น ้ำแซน – ชมเมือง– อำหำรพื้นเมืองหอยเอสคำโก้อบ

เนยในร้ำนสุดหรู 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 1) 

หลงัอาหารเช้าน าท่านไปยงัเมือง แวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระรำชวังแวร์
ซำยส์  (มีไกด์ทอ้งถ่ินบรรยาย ขอ้มูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคญัเท่ียว
แบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้
ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงได้รับ
การตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของ
ห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้อง
บรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของ
อดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและ
หลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปำรีส นครหลวงของ
ฝรั่งเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้าแซน 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือที่ 2) 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ทอ้งถ่ินบรรยาย ขอ้มูลแน่นป๊ึก ที่ส าคญั

เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  
เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีช่ือเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
ตวัตึกท่ีตั้งอยู่เคยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกัสตสั สร้างเป็น
ป้อมปราการ จากนั้ นพระเจ้าชาร์ลท่ี5 ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็น
พระราชวงั พระเจ้าหลุยส์ 13และ14 เคยประทับอยู่ที่น่ี  ปัจจุบัน ลูฟร์ เป็น
สถานที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า  
40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะ สมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียิปตภ์าพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนส
ซองซ์ ให้ท่านได้ถ่ำยรูปกับปิรำมิดแก้ว ซ่ึงเป็นทางเขา้หลักออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสาย



อเมริกัน - จีน น าท่านช่ืนชม ภำพวำดโมนำลิซำ ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตา
เลียน ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิ้มอนัเป่ียมดว้ยเลศนยัของนางท่ีอยู่ในภาพ จนท าให้ผุค้นวิจารณ์กนัมากวา่
แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะ
ส าคญั ของโลกส ภายในพิพิธภณัฑ์ น าท่านสู่ ท่ำเรือ Pont de L’alma เพื่อลงเรือ บำโตมูซ ล่อง แม่น ้ำแซน ชม
สถานที่ส าคญัคู่บา้นคู่เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเก่าแก่สร้างขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอ
เนสซองส์ซ่ึงได้รับการอนุรักษด์ูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจ
กบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสได้ช่ือว่าเป็นนครที่
มีความงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพำนอเล็กซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, 
จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษำปณ์, เกำะอิลเดอลำซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง 
มหำวิหำรนอเตรอดำม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็น
สถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และ พระรำชวังกองแซร์เจอรี วงัทรง
ชาโตแ้ละเรือนจ าหลวงซ่ึงเคยเป็นที่คุมขงัพระนางมารี องัตวัแนตต ์ฯลฯ  

ค ่ำ   รบัประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก 
สเต๊กสไตลฝ์รัง่เศส 1 อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือววั/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรัง่เศส ตบ
ท้ายด้วยของหวาน ) (ม้ือที่ 3) 

 

  พักค้ำงคืน ณ Renaissance Paris La Defense หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2) 
 
วันที่สำม ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปป้ิงห้ำงแกลลำร่ี ลำฟำแยตต์  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

น ำท่ำน ขึ้นลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปำรีสเลิศหรู อลังกำรโรแมนติค 
เป็นหอสูงสร้างดว้ยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต 
ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปี
หลงัการปฏิวตัิฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนในสมยันั้นว่า รูปทรงน่าเกลียด
อปัลกัษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น ้าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะ
กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทั่วโลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทัว่ถึงและจุใจหลงัจากนั้น
น าท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผ่านชมสองฟาก
ฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขาย
ของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 

เที่ยง   อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวก และให้เวลำกับกำรช้อปป้ิงสินค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่ 



น าท่านสู่ ร้ำนสินค้ำปลอดภำษี ย่านออสมนับูโลวาร์ด เพื่อให้ ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ท่ีคืนภาษีให้กบันักท่องเท่ียว
โดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND 
NAME จากฝรั่งเศส จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลำ
ร่ี ลำฟำแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มี ความประสงค์ช็อปป้ิง
สามารถเดินชมความงามของ บา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปป้ิงอยู่กลางเมืองมี
อาคารบา้นเรือนสวยงามมาก   

  ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 5) 
  พกัคา้งคืน ณ Renaissance Paris La Defense หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
 
วันที่ส่ี ปำรีส –รถไฟด่วน TGV –  ดิจอง –อินเทอร์ลำเก้น  (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ TGV น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองดิจอง 
ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนำนกับควำมสะดวกสบำย ด้วยควำมเร็ว
กว่ำ 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (ไม่ต้องลำกกระเป๋ำใหญ่ไปให้ล ำบำก เพรำะเรำมีรถบัสขน
สัมภำระไปให้ท่ำน ) ผ่านชมทิวทศัน์ของทอ้งทุ่ง และชีวิตผูค้นชาวฝรั่งเศสในชนบท
ไปยงั เมืองดิจอง เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวนืของฝรั่งเศส  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง สไตลฝ์รัง่เศส ) (ม้ือที่ 7) 
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลำเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ

สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้ , สถานคาสิโน 
ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองที่มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารัก
สร้างสีสันให้ตวัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยงัเป็น
คาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค ่ำ  รั บประท ำนอ ำห ำรค ่ ำ  ณ  ภั ตต ำค ำ ร  (ฟองดูชุ ด ใหญ่  ต้นต าหรับ
สวิตเซอรแ์ลนด)์ (ม้ือที่ 8) 

  พกัคา้งคืน ณ City Oberland หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 
 
วันที่ห้ำ    ยอดเขำจุงเฟรำ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพำนไม้ชำเปล – อนุสำวรีย์สิงโต  (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
 น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ้นมุ่งหนา้ขึ้นสู่หมู่ บ้ำนกรินเดลวำลด์กรุน เพื่อน ำท่ำนขึน้รถไฟ สำย

จุงฟรำวบำห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั่ง
ในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงันอ้ยใหญ่
ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ ฝูงววัพ้ืนเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็ม



หญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและ
ฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะ
ได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมน าคณะเปล่ียน
บรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชำติบนภูเขำ
สูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสำยภูเขำที่สถำนีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวิสฯ
ไดขุ้ดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขำจุงเฟ
รำ ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นกัท่องเที่ยวหลายๆ
คนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  
อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน าท่าน ชม ถ ้ำน ้ำแข็ง1,000ปี  ที่
สร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และ
สัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในโลกพร้อม
ซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา(ม้ือที่ 10) 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหน่ึงเพ่ือ เปล่ียนบรรยากาศ ไม่ให้ซ ้าทาง

เดิมผ่านเมือง เวนเก้น เมืองที่สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม  แวะเปล่ียน
รถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็คซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 
เคย เสด็ จมาแล้ว   จนกระทั่ง ถึ ง เ มือง เล า เ ท่นบ รุ น เ น่ น 
(LAUTERBRUNNEN)จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น 
เมืองน้ีตั้ งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่า เวียวาลด์ สแตร์ท
เตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล 
สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  ไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  น าท่าน ชม  
อนุสำวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ 
ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวงัในคราวปฏิวตัิ
ใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลกัอยู่บนหน้าผาหินให้ท่าน ช่ืนชมบรรยากาศกลางเมือง น่ารัก 
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่าย นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, 
PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 11) 
  พกัคา้งคืน ณ Ibis Styles Luzern City  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 
 
วันที่หก ลูเซิล์น – มิลำน – เวนิส  

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่12) 



 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลำน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ใน
ลกัษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ี
รู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิ
ลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำกับมหำวิหำรแห่งมิลำน 
(Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลำน  และเป็น
วิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่
นอกเหนือจากความวิ  จิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักว่า 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือที่13) 
 ไดเ้วลานดัหมาย น าท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ไดร้ับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 
4,000 แห่ง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตต้ีต้นต าหรบัอิตาลี + อาหารจาน
หลกั (เมนคอรส์) + ของหวาน) (ม้ือที่14) 

  พกัคา้งคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6) 
 
 
วันที่เจ็ด เวนิส–  ปีซ่ำ – หอเอนปีซ่ำ   

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 15) 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตวัเดินทางสู่ เกำะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการ

กล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่ำเรือซำนมำร์โก (เซนต์มำร์ก) จากนั้นน าท่านเดินเทา้
ไปยงั จัตุรัสซำนมำร์โก อนัเป็นศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพำน
ถอนหำยใจ ที่เช่ือมต่อระหว่าง พระรำชวังดอจ กับ เรือนจ ำโบรำณ อนั
เคยเป็นท่ีประทับของเจ้าผู ้ครองนครเว นิสใน อดีต อีกทั้ งย ังเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคนั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์มำร์ก 
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียง ส าหรับ
นักท่องเท่ียวนั่งพกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟช่ือดังหรือเลือกช้อปป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น 
เคร่ืองแก้วมูรำโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้
แต่ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก  ถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง 
ท่ำเรือตรอนเชโต้  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 16) 



บ่าย น าท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่ำ เมืองมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยงั    ปีซ่ำ เมืองซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา 
MONTE PISANO ทางตะวันตกของแค้วนทัสคานี 
อดีต เ มืองท่า ริมชายฝ่ังทะเลเมดิ เตอร์เรเนียนฝ่ัง
ตะวนัตก ที่มีช่ือเสียงของชาวโรมนัช่วงศตวรรษที่ 11-
13 บา้นเกิดของนกัดาราศาสตร์เอกของโลก กาลิเลโอ 
กาลิเลอิ น าท่านนั่งรถบัสท้องถ่ินประจ าเมืองเข้าสู่ 
ศูนยก์ลางของเมืองท่ี จตัุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึ้นดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ และ หอระฆงั ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนท าให้ไดช่ื้อว่า หอ
เอนปีซ่ำ และนบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอี์กช้ินหน่ึงของโลก อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 17) 
 (อาหารพื้นเมือง พิซซ่าต้นต าหรบัอิตาลี+ อาหารจานหลกั (เมนคอรส์)+ของหวาน) 
 
 
 
  พกัคา้งคืน ณ Galilei  Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 7) 
 
วันที่แปด ปีซ่ำ – โรม – วำติกัน – มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม – น ้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 18) 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่า

และความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก  โรมเป็นศูนย์กลางของความเจริญในยุคโบราณ และ
อาณาจกัรโรมนัไดแ้ผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีค  ากล่าวว่า “ถนนทุกสำยมุ่งสู่ กรุงโรม”  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือที่ 19) 
บ่าย  น าท่านเดินทางข้ามแม่น ้ าไทเบอร์ ซ่ึงไหลผ่านใจกลางเมืองเข้าสู่ นคร

วำติกัน รัฐอิสระซ่ึงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และยงัเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสตจกัรโลก น าท่านถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณดา้นหน้าลานกวา้งของ 
มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงมีทางเดินทางเดินคร่ึงวงกลมสองดา้นเป็นผลงาน
ช้ินเอกของเบอร์นิน่ี จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายในมหาวิหารซ่ึงมีขนาดใหญ่
ที่สุดโลก ซ่ึงจุผูค้นไดถึ้ง 50,000 คน ซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย เช่น ปีเอตา้ รูปแกะสลกัหิน
อ่อนพระแม่มารีอุม้พระเยซูไวบ้นตกั และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซ่ึงมีภาพเขียนอนังดงามวิจิตรผลงานของศิลปินเอก 
ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี ศำลำคำโนปี ซ่ึงเป็นแท่นบูชาใน
โบสถ์ออกแบบอย่างวิจิตรพิสดารโดย เบอร์นิน่ี  สมควรแก่เวลาน าท่านไป
พบกับส่ิงก่อสร้างอันงดงามซ่ึงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมและ
จดัเป็นส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลกนัน่คือ โคลอสเซ่ียม เคยเป็นสนามกีฬา
ยกัษท์ี่สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 และทางดา้นตะวนัตกของโคลอสเซียมยงั
มี ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของ จกัรพรรดิคอนสแตนติน อิสระให้ท่านชมแล  ะถ่ายรูปท่ีระลึกตามอธัยาศยั



ถึงเวลานัดหมายน าท่านนัง่รถผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิ์ สิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ 
จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปำลำสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล็ที่ 
2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี น าท่านชม น ้ำพุเทรวี่ ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นน ้ าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบ
ก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที่งดงามอลงัการด้วยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถา้มาโรมแลว้ไมไ้ด้
เห็นน ้ าพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม และเม่ือไปถึงแลว้ก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พ่ือเป็นท่ีระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้
กลบัมาเยือนโรมอีก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นที่ ย่ำนบันไดสเปน จตัุรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปน 
ซ่ึงตั้ งอยู่  ณ บริเวณนั้ น บริเวณแห่งน้ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ FRANCESCO DE 
SANCTIS เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1723 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1725  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชมกนัของหนุ่มสาวผูค้น
ชอบท่ีจะมานัง่เรียงรายบนบนัไดแห่งน้ี และท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมาก ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบสินคา้ 
BRAND NAME ทั้งหลาย  ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฟิอุมมิชิโน่ 

23.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 114 / QR 838  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 

 
 
วันที่เก้ำ  กรุงเทพมหำนคร 

18.35 น.        เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 
 

อัตรำค่ำบริกำร ผูใ้หญ่ 
(พกัห้องคู่หรือห้องสามคน) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 9 – 17 เมษำยน 2563 (วันสงกรำนต์) 89,999 18,000 
 

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมกีำรเรียกเก็บภำษีน ้ำมนัและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุำตให้เดก็อำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม ** 

** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพือ่กำรโฆษณำเท่ำนั้น ** 
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในกำรยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเนื้อ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
 
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมำยเหตุข้อส ำคัญที่ท่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ในรายการทวัร์แลว้ 



2) ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำยื่นวีซ่ำตำมวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท ำให้วันยื่นวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำนจะต้อง
จ่ำยเงินค่ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ย
ตวัท่านเองในวนัที่ท่านยื่นวีซ่า  
***กรุณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัท เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำงวดแรกแล้ว ทำงบริษัท
ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตรำนี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรมั 

/ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนญุำตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มอีำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกบัช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท ำให้ต้องมกีำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ำน 
6)  ค่ำทิปพนกังำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร) 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อนกำร
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 



• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรนลำยนิว้มือ 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใด ๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 
- ค่ำตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้ำ
ออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ำนไม่น่ำเช่ือถือ / มีกำร
ปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตก ำหนด (มำสำย) / ไม่รับโทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้ค ำพูดไม่
สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่ำน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คนื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย



ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำฝร่ังเศส 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันท ำกำร และต้องมำแสดงตนที่สถำนฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ตอ้งมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พ้ืนฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
รูปถ่ำยวีซ่ำฝร่ังเศส 
รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยื่นขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพ้ืนหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู ้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย ์TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายที่ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายที่
ไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภำพของภำพถ่ำย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกินไป                       ไกลเกินไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหันหนา้ตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ 
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  



4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐาน
รับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือ
มารดาหรือผูท่ี้เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เป็นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมน ำเล่มจริง
มำแสดงวันที่ยื่นวีซ่ำ 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 



กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 

1.ในหนังสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศ
นั้นอีก 

 

10.  ในกรณีที่มีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกับผูร้ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ , แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกิดของลูก  
▪ กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ให้ใชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยู่บา้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย  
10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัที่ไดค้ิวยื่นวีซ่า 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิวยื่นวีซ่าวนัที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยื่นวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมาย
รับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่
เดินทาง (ช่ือในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้า
พาสปอร์ต วนัที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
12. กรณีผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู่  
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ 
***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณีใด ๆ ***** 

 
กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 


