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NT249
ทวัรย์ุโรป อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรังเศส 10 วัน (EK)
ทัวรย์ุโรป อติาล ีสวสิ ฝรังเศส ยุโรปตะวันตก , 10 วัน , 11-20 มถิุนายน 2566 , 27 กรกฎาคม-5 สงิหาคม 2566 , 10-19 สงิหาคม 2566

NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA HOTEL  , IH Hotel Roma Z3  , Best Western Plus CHC Florence  ,
Hotel Royal - St. Georges Interlaken  , ASTORIA LUCERNE  , Mercure Dijon Centre Clemenceau  ,
Mercure Paris La Defense

กรงุโรม - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- สนามกฬีาโคลอสเซยีม - ประตูชยัคอนสแนตนิ - น้าํพเุทรว ี-
บนัไดสเปน

วหิารแพนเธออน - แควน้ทอสคาน่า - เมอืงปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมสเตร ้- นงัเรอืสูเ่กาะเวนสิ - สะพานถอนลมหายใจ -
จตัุรสัซานมารโ์ค

วหิารซานมารโ์ค - เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่มลิาน - เมอืงอนิเทอรล์าเคน่ - ยอดเขาจุงเฟรา - หมูบ่า้นกรนิเดลวาลดก์รนุ
สถานรีถไฟทสีงูทสีดุในยโุรป - ถํานําแข็ง - ลานพลาโต - สวสิสฟิงซ ์- เมอืงลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - อนุสาวรยีส์งิโต

เมอืงดจีอง - เมอืงปารสี - รถไฟดว่น TGV - เมอืงแวรซ์ายส ์- พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํแซนน์
ถนนชองป์เซลเิซ่ - ประตูชยัปารสี - หอไอเฟล - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- ภาพวาดโมนาลซิา - รา้นปลอดภาษี

กาํหนดการเดนิทาง
มถิุนายน 2566
11-20
กรกฎาคม 2566
27 ก.ค.-5 ส.ค.
สงิหาคม 2566
10-19



รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - โรม(อติาล)ี

23.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์EMIRATES (EK) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระบัตรทนัีงขนึเครือง

วนัท ี2
โรม – วาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามกฬีาโคลอสเซยีม – น้าํพเุทรว ี– บนัไดสเปน

02.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิท ีEK 377 / EK 97 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์

บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

13.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ี(ฟมูซิโิน) หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงโรม
เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีงึมอีดตีอันยงิใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดโิรมันเรืองอํานาจเมอืราวกวา่ 2,000 ปีทผีา่นมา
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่นครรัฐวาตกิันรัฐอสิระทปีกครองตนเองเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ 
นําทา่นเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมล ้าํคา่ทสีดุแหง่หนงึของโลกซงึตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปันแกะสลัก “เพยีตา้”
ผลงานของศลิปินเอก ไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทอีอกแบบโดย เบอรน์นีิ
และยอดโดมขนาดใหญ่ซงึปัจจบัุนเป็นสงิล ้าํคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาลชีมร่องรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธ ิโรมัน ฟอรัม,

จากนนัคณะแวะถ่ายรูปทรีะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
เคยเป็นสนามกฬีายักษ์ทสีามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสรา้งใหส้นามกฬีามลัีกษณะเป็นรูปวงรี
เพอืใหผู้เ้ขา้ชมรูส้กึเขา้ใกลนั้กกฬีา ถอืเป็นตน้แบบของสนามกฬีาในปัจจบัุน จากนันให ้ทา่นถ่ายภายคูก่ับประตชูยัคอนสแนตนิ
สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะและทมีาของ “ ถนนทกุสายมุ่งสูก่รุงโรม ” รถโคช้นําทา่นวงิผา่นชมสถานทตีา่งๆรอบกรุงโรม
จากนนันําทา่นชม น้าํพเุทรว ีเป็นน ้าํพทุสีวยงามและมชีอืเสยีงมากทสีดุในโลก ชอื “เทรว”ี นันมาจากคําวา่“ตรีวอิุม”
หมายถงึพบกันของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและกอ่สรา้งโดย นโิคลา ซาลว ีซงึองคส์มเด็จสนัตะปาปา ครีเมนตท์ี
12ไดม้อบหมายใหส้รา้งขนึในปี 1732 การกอ่สรา้งดําเนนิเรือยมาจนกระทังภายหลังการสนิพระชนมส์มเด็จสนัตะปาปาท ีเออรบั์น ที
8ไดห้ยุดชะงักลง และดําเนนิการสรา้งตอ่มาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทังสนิ 30ปี ทางระบายน ้าํ เวอรโ์ก ้
บรเิวณลานดา้นหนา้นันกอ่สรา้งมากวา่ 2000ปี ครังสมัยโรมโบราณซงึปกครองโดยจักรพรรดอิอกัสตัส ซงึ ตรงเวลา 19 ปี กอ่นครสิตศักราช
รูปปันแกะสลักทเีลศิหรูอลังการทอีวดโฉมใหผู้ไ้ปเยือนไดย้ลนัน ไดแ้นวคดิจากความยงิใหญ่ของเทพเจา้เนปจนู “เทพแหง่ทอ้งทะเล” วา่กันวา่
หากใครทไีดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้าํ เขาหรือเธอผูนั้นจะไดก้ลับมาเยือนอกีในสกัวัน

จากนนัใหค้ณะไดถ้่ายรูปภาพคู ่บนัไดสเปน เป็นบันไดในกรุงโรมประเทศอติาล ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาล ีชอื Francesco de
Sanctis เชอืมระหวา่ง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดทกีวา้งทสีดุและยาวทสีดุในทวปียุโรป มขัีนบันไดทังหมด
138 ขัน ใชสํ้าหรับเดนิเลน่หรือเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง  ๆทยี่าน บันไดสเปน นับวา่เป็นแหลง่พักผอ่นของชาวอติาลแีละ นักทอ่งเทยีวหลากหลายเชอืชาติ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท1ี)

ทพีกั
IH Hotel Roma Z3 หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี1)

วนัท ี3
โรม – ปิซา่ –หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซฟ์ลอเรนซ ์– ดโูอโมแ่หง่ฟลอเรนซ ์– รูปแกะสลกัเดวดิ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี2)
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ เมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการศกึษาอกีเมอืงหนงึของประเทศอติาลี
ชมววิทวิทัศและชวีติความเป็นอยู่ของคนอติาล ีและระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นเทอืกเขาทเีปรียบเหมอืนกับกระดกูสนัหลังของประเทศอติาล ีคอื
เทอืกเขาอัลเพนนาย จนกระทังเดนิทางถงึเมอืงปิซา่



นําทา่นชม หอเอนเมอืงปิซา่ ทตัีงอยู่ใน จัตรัุสแคมโป หอระฆัง สรา้งขนึมาได3้ชนัก็เอนตัวลงเพราะความผดิพลาดของวศิวกร
โดยองคก์ารยูเนสโกยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย และยังเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง

เทยีง

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี3) (อาหารจนี)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ฟลอเรนซ ์(ประมาณ 250 กม.) เมอืงทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํอารโ์น
ทมีคีวามสําคัญยงิสําหรับประวัตศิาสตรข์องยุโรปเพราะเป็นแหลง่กําเนดิศลิปะ วัฒนธรรมเรอเนสซองส์
และเป็นเมอืงทไีม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเกา่

นําชม มหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร ่หรือ ดโูอโม่แหง่ฟลอเรนซ ์เป็นสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่มากดว้ยการใชห้นิอ่อนสชีมพู
ขาวและเขยีวในการกอ่สรา้ง ขา้ง  ๆมหาวหิารมหีอระฆังสงู ออกแบบตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนสามสเีชน่เดยีวกับมหาวหิาร จัตรัุสเดลลา ซนิญอเรีย
บรเิวณนีในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการเมอืงการปกครองมากอ่น และเดมิเป็นทตัีง รูปแกะสลักเดวดิ ของแทผ้ลงานของไมเคลิแองเจโลอันลอืชอื
แตใ่นปัจจบัุนถูกเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑศ์ลิปะอะคาเดม ีอกีดา้นหนงึของจัตรัุสเป็นทตัีงของพพิธิภัณฑอ์ุฟฟิชี
ทนีีคอืสถานทเีก็บงานฝีมอืศลิปินเอกอติาเลยีนในสกลุชา่งฟลอเรนซท์ใีหญ่และดทีสีดุในโลก

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี4)

ทพีกั
Best Western Plus CHC Florence หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี2)

วนัท ี4
ฟลอเรนซ ์– เวนสิ – สะพานถอนลมหายใจ – จตัรุสัซานมารโ์ค – วหิารซานมารโ์ค

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี5)

นําทา่นเดนิทางไปยังทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอติาลเีพอืไปยัง เมอืงเวนสิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ไดรั้บฉายาวา่
ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ เป็นเมอืงทใีชเ้รือแทนรถ ประกอบดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยมากถงึ118 เกาะ และมสีะพานมากถงึ 400 สะพาน

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี6)

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืไปยงัเกาะเวนสิ ผา่นชม บรรดาบา้นเรือนของนครกลางน ้าํแหง่นีทตัีงอยู่ตามลําคลองนอ้ยใหญ่ จนดคูลา้ยเป็นผนืแผน่ดนิเดยีวกัน
นําชม จัตรัุสซานมารโ์ค ถ่ายรูปกับ สะพานถอนหายใจและพระราชวังดอจจ ์สงิกอ่สรา้งอัน งดงามทเีกา่แกม่ากกวา่ 800 ปี
ซงึเคยเป็นทปีระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี อกีทังยังเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมัยนัน
อสิระเลอืกชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงของเวนซิตามอัธยาศัย อาท ิเครืองแกว้มูราโน่ ตน้ตํารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตังแตบ่รรพชน โดยเครืองแกว้แตล่ะชนิมรีูปแบบ
และคณุภาพเป็นทยีอมรับจากนักทอ่งเทยีวทัวโลกไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับเมอืง เมสเตร ้

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง พซิซา่ตน้ตําหรบัอติาล+ีสเต็ก+ของหวาน) (มอืท ี7)

ทพีกั
Novotel Venice Mestre Castellana หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี3)

วนัท ี5
เมสเตร ้– มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – อนิเทอรล์าเคน่ ( สวติเซอรแ์ลนด ์)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี8)

นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงมลิาน ( ประมาณ 265 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 15 นาท ี) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ลอมบารเ์ดยี
และเป็นเมอืงสําคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตังอยู่บรเิวณทรีาบลอมบารด์ ีมชีอืเสยีงในดา้นแฟชนัและศลิปะ
ซงึมลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชนัในลักษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารีส ลอนดอน และ โรม
นอกจากนีมลิานยังเป็นทรีูจั้กจากประเพณีครสิตม์าสทเีรียกวา่ ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อัลฟา



โรมโีอ รวมไปถงึ สโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิาน และ สโมสรฟตุบอลเอซมีลิาน ถ่ายรูปกับ มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano)
เป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ทสีดุของเมอืงมลิาน และเป็นวหิารหนิอ่อนสถาปัตยกรรมโกธคิทใีหญ่ทสีดุในโลก ซงึใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี
ลักษณะเดน่ของวหิารทนีอกเหนือจากความวจิติรงดงามแลว้ ยังประดับประดาไปดว้ยรูปันนับกวา่ 3,000 รูป ทสีวยงามไม่แพก้ัน

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี9) (อาหารจนี)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน่ ( ประมาณ 293 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาท ี)
เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรลั์นด ์ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืง
ตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแหง่คอื Thunersee และ Brienzersee ทา่มกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยงิทา่นจะไดเ้ห็นเขาจงุเฟราอันลอืชอื , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯ ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น
ชนืชมบรรยากาศของตัวเมอืงทมีทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ล็ก  ๆน่ารักสรา้งสสีนัใหตั้วเมอืง รวมทังมอีาคารคาสโินคซูาลอายุกวา่ 100
ปีทงีดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่ และยังเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Hotel Royal - St. Georges Interlakenหรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี4)

วนัท ี6
พชิติยอดเขาจงุเฟรา – สถานรีถไฟทสีงูทสีดุในยุโรป – ถ้าํน้าํแข็ง 1000ปี – สวสิสฟิงซ ์– หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์– ลเูซริน์ (
สวติเซอรแ์ลนด ์)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี11)
นําคณะออกเดนิทางโดยรถโคช้มุ่งหนา้ขนึสู ่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน่ เพอืนําทา่นขนึรถไฟ สายจงุเฟราบาหเ์นน
ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนแ์บบสวสิเซอรแ์ลนดข์นานแท ้ทมีทีุง่หญา้อันเขยีวขจ ีดอกไมป่้าบานสะพรังในฤดใูบไมผ้ลิ
หรือใบไมเ้ปลยีนสใีนชว่งฤดใูบไมล้ว่ง บา้นหลังนอ้ยใหญ่ปลกูแบบน่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์ฝงูวัวพนืเมอืงทกีระจัดกระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัวบรเิวณ
ลําธารน ้าํธรรมชาตเิล็กๆทใีสสะอาดและฉากหลังทมีภีเูขาหมิะตังตระหงา่นขาวโพลน ซงึจะทําใหค้ณะไดรั้บความประทับใจเป็นอย่างยงิ

นงัรถไฟชมววิทอ่งเทยีวธรรมชาตบินภเูขาสงูแหง่แอลป์ แลว้เปลยีนเป็นรถไฟสายภเูขาทสีถานไีคลนไ์ชเด็ก
รถไฟทจีะนําทา่นเดนิทางลอดอุโมงคท์ชีาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท้คีวามสงูถงึ 3,464 เมตร จนกระทงัถงึ สถานรีถไฟทสีงูทสีดุในยุโรป Top of
Europe บนยอดเขาจงุเฟรา ซงึมคีวามสงู 4,158 เมตร (13,642 ฟตุ) จดุสงูสดุคอืลานน ้าํแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx
นักทอ่งเทยีวหลายๆคนบอกวา่ทนีีสวยงามดจุดนิแดนแหง่สวรรค ์เพราะยอดเขาแหง่นีปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทังปี
อสิระใหท้า่นถา่ยภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจใุจ ไมม่เีรง่รบี จากนันนําทา่น

ชม ถํานําแข็ง 1,000 ปี ทสีรา้งโดยการเจาะธารน ้าํแข็งเขา้ไปถงึ 30 เมตร พรอ้มชมน ้าํแข็งแกะสลักรูปร่างตา่ง
จากนันชมววิทวิทัศนแ์ละสมัผัสหมิะทลีานพลาโต Plateau
และไมค่วรพลาดการสง่โปสการด์จากททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในโลกพรอ้มซอืของทรีะลกึตา่งๆตามอัธยาศัย นําทา่นขนึ สวสิสฟิงซ์
หรืออาคารสงัเกตการณ์ ทคีวามสงู 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ทา่นสามารถชมววิไดร้อบ 360 องศาจากระเบยีงไดป้ระสบการณ์แสนประทับใจ
เดนิทางสู ่ยุงคฟ์ราวยอรค์-หลังคายุโรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจดุชมววิ จดุนีเหมอืนมาไม่ถงึ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูทดีทีสีดุ ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว (มอืท ี12)

บา่ย
นําทา่นขนึ สวสิสฟิงซ ์หรืออาคารสงัเกตการณ์ ทคีวามสงู 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ทา่นสามารถชมววิไดร้อบ 360
องศาจากระเบยีงไดป้ระสบการณ์แสนประทับใจ จากนันนําทา่นลง จากยอดเขาจงุเฟราไปยงัสถานรีถไฟ ไอเกอรเ์กลทเชอร์
เพอืนําทา่นขนึกระเชา้ The V-Cableways (กระเชา้ใหม่ลา่สดุ)ลงมายังเมอืงกลนิเดอรว์าวล์

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์Iseltwald เป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆรมิทะเลสาบ Lake Brienz
ซงึรายลอ้มไปดว้ยววิทวิทัศนข์องแนวเทอืกเขาสงูใหญ่ ในฤดรูอ้นก็จะมแีตส่สีนัเขยีว  ๆสดชนืสบายตา น ้าํในทะเลสาบเป็นสฟ้ีาสวยใส
บรรยากาศเงยีบสงบ และมาโดง่ดังสดุๆจากซรีียเ์กาหลชีอืดังอย่าง Crash Landing On You ทมีาถ่ายทํา ณ สถานทแีหง่นี
ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทสีวยงามนี

หลงัจากนนันําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ประมาณ 77 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมอืงนีตังอยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทชีอืวา่



เวยีวาลด ์สแตรท์เตอร ์อันหมายถงึทะเลสาบสพัีนธรัฐ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี13)

นําทา่นเขา้พักท ีASTORIA LUCERNE หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี5)

วนัท ี7
เมอืงลเูซริน์ – สะพานไมช้าเปล – อนุสาวรยีส์งิโต – เดนิเลน่ชวิๆชมเมอืง – เมอืงซุก – ดจิอง (ฝรงัเศส)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี14)

นําทา่นชม สะพานไมช้าเปล สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ สะพานไมท้เีกา่แกม่อีายุหลายรอ้ยปี

นําทา่นชม อนุสาวรยีส์งิโต สญัลักษณ์ของความซอืสตัยแ์ละกลา้หาญของชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์ทเีสยีชวีติในประเทศฝรังเศส
ระหวา่งการตอ่สูป้้องกันพระราชวังในคราวปฏวัิตใิหญ่ของฝรังเศสแกะสลักอยู่บนหนา้ผาหนิ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง(ไมใ่ช่วงิชมเมอืง)
หรือ ชอ้ปปิง นาฬกิาสวสิฯ อาท ิROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึเชน่ มดีสวสิฯ
พรอ้มสลักชอื, สนิคา้พนืเมอืงของทรีะลกึ, ช็อคโกแลต เป็นตน้
จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก (ประมาณ 30 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 35 นาท ี) เป็นเมอืงเล็ก ๆ
ตังอยู่รมิทะเลสาบเมอืงซกุเคยเป็นเขตปกครองทมีรีายไดเ้ฉลยีนอ้ยทสีดุของสวติเซอรแ์ลนดแ์ตปั่จจบัุนซกุคอืเมอืงทรีวยทสีดุในสวติเซอรแ์ลนด์
โดยเรียกเก็บคา่ภาษีในอัตราต่าํทสีดุในโลก ทําใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชงิการตอ่รองราคาทางธรุกจิ
และยังตดิอันดับเมอืงทสีะอาดทสีดุหนงึในสบิของโลกอกีดว้ย ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับ CLOCK TOWER ทมีคีวามสงู 52 เมตร
มองเห็นไดม้าแตไ่กล สรา้งขนึในศตวรรษท ี13 หลังคาเป็นสฟ้ีาขาวและนาฬกิาทตัีงอยู่เป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์สีามารถบอกขา้งขนึ
ขา้งแรมของพระจันทรไ์ด ้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมอืงซกุ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี15) (อาหารจนี)

บา่ย
จากนันออกเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสวสิเซอรแ์ลนด ์– ฝรังเศส
เดนิทางผา่นทุง่ราบอันกวา้งใหญ่สูเ่ขตแควน้เบอรก์ันดทีมีกีารปลกูลกูมัสตารด์เพอืนํามาผลติมาเป็น “มัสตารด์”
อกีทังยังเป็นแหลง่ผลติไวนช์นัดขีองประเทศฝรังเศส เดนิทางเขา้สู ่เมอืงดจีอง (ประมาณ 353 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 45 นาท ี)
ซงึเป็นอกีเมอืงหนงึทสีวยงามของประเทศฝรังเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์ันดชีมอาคารบา้นเรือนสมัยเรเนสซองส์

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี16) (อาหารพนืเมอืง สไตลฝ์รงัเศส )

ทพีกั
Mercure Dijon Centre Clemenceau หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี6)

วนัท ี8
รถไฟดว่น TGV – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– DUTY FREE – อาหารพนืเมอืงหอยเอสคาโกอ้บเนยในรา้นสดุหรู
(ฝรงัเศส)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี17)

จากนนันําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปารสี ดว้ยรถไฟดว่น TGV เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัความสะดวกสบาย ดว้ยความเร็วกวา่ 300
กโิลเมตร/ชวัโมง (ไมต่อ้งลากกระเป๋าใหญไ่ปใหลํ้าบาก เพราะเรามรีถบสัขนสมัภาระไปใหท้า่น ) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาท ี)
จนกระทังถงึกรุงปารีส เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส ตังอยู่บนแม่น ้าํแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้ อลี-เดอ-
ฟรองซ ์จากการตังถนิฐานมากวา่ 2,000 ปี เมอืงปารีส มหานครซงึไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงดา้นแฟชนั
ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนอั์นสวยงามของทุง่ดอกเรบซดี ไร่องุน่ และหมู่บา้นชนบทของฝรังเศสจนกระทังเขา้สูเ่มอืงปารีส

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี18) (อาหารจนี)

บา่ย



นําทา่นเดนิทางไปยัง แวรซ์าย อดตีเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการเมอืงการปกครองในสมัยพระเจา้หลยุสท์ ี14
อยู่หา่งจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กโิลเมตร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (มไีกดท์อ้งถนิบรรยาย
ในแตล่ะหอ้งขอ้มูลแน่นปึก ทสํีาคัญเทยีวแบบ VIP ไม่มตีอ่ควิ) พระราชวังทถีูกสรา้งขนึมาเพอืใหใ้หญ่ทสีดุในปฐพี
ชมความอลังการของพระราชวังซงึไดรั้บการตกแตง่ไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่ง  ๆอาทเิชน่ หอ้งอพอลโล,
หอ้งนโปเลยีน หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสนัตภิาพ
รวมถงึเรืองราวและความเป็นมาของอดตีอันยงิใหญ่ของพระราชวังแหง่นี
จากนันอสิระใหท้า่นไดช้มและถ่ายรูปเป็นทรีะลกึบรเิวณอุทยานอันร่มรืนและหลากหลายดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสสีนัสวยงาม

หลงัจากนันนําทา่นเขา้ชมความยงิใหญ่ อลังการ ณ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(มไีกดท์อ้งถนิบรรยาย ขอ้มูลแน่นปึก ทสํีาคัญเทยีวแบบ VIP ไม่มตีอ่ควิ)
หรือในชอืทางการวา่ the Grand Louvre เป็นพพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงทสีดุเกา่แกท่สีดุ และใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก
ตัวตกึทตัีงอยู่เคยเป็นพระราชวังมากอ่น โดยกษัตรฟิิลปิ-ออกัสตัส สรา้งเป็นป้อมปราการ จากนันพระเจา้ชารล์ท ี5
ไดข้ยายป้อมปราการลฟูรใ์หเ้ป็นพระราชวัง พระเจา้หลยุส ์13 และ14 เคยประทับอยู่ทนีี
ปัจจบัุนลฟูรเ์ป็นสถานทจัีดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะททีรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา่ 40,000 ชนิ มตัีงแตศ่ลิปะสมัยอทีรัสกัน
กรีก โรมัน อยีปิตภ์าพเขยีนและปตมิากรรมยุคเรเนสซองซ ์ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับพรีะมดิแกว้
ซงึเป็นทางเขา้หลักออกแบบโดยสถาปนกิเชอืสายอเมรกิัน – จนี

นําทา่นชนืชม ภาพวาดโมนาลซิา ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีจติรกรและสถาปนกิอัจฉรยิะชาวอติาเลยีน
ภาพวาดชวนพศิวงเนืองมาจากรอยยมิอันเปียมดว้ยเลศนัยของนางทอียู่ในภาพ จนทําใหผู้ค้นวจิารณ์กันมากวา่แทจ้รงิแลว้โมนาลซิา่ คอืใครกันแน่
เป็นบรุุษหรือสตรี ชมรูปปันภาพเทพธดิาวนัีส (Venus deMilo) และศลิปะสําคัญของโลกภายในพพิธิภัณฑ ์
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นปลอดภาษ ีเพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตา่ง  ๆมากมาย อาทเิชน่ เครืองสําอาง, น ้าํหอม, เครืองประดับ,
กระเป๋าหนัง และเครืองหนังอนื  ๆรวมทังเสอืผา้ Brand Name จากฝรังเศส

ค่าํ
รบัประทานอาหารแบบพนืเมอืงฝรงัเศส (เมนู หอยเอสคาโกอ้บเนย ,ทา่นสามารถ เลอืก สเตก๊สไตลฝ์รังเศส 1 อย่าง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา /
เนือวัว / แกะ พรอ้มจบิไวนฝ์รังเศส ตบทา้ยดว้ยของหวาน ) (มอืท ี19)

นําทา่นเขา้พักท ีMercure Paris La Defense 5 หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี7)

วนัท ี9
ขนึหอไอเฟลชนั 2 – ลอ่งเรอืแมน่้าํแซน – ถนนชองเอลเิซ ่– ประตชูยัปารสี – ชอ้ปปิง

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี20)
นําทา่นถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นทรีะลกึจากมุมกวา้งซงึเป็นจดุทสีวยทสีดุและสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน จากนนันําทา่น ขนึลฟิทส์ูช่นั 2
ของหอไอเฟิล สญัลกัษณ์ของนครปารสีเลศิหรูอลงัการโรแมนตคิ เป็นหอสงูสรา้งดว้ยโครงเหล็กทังหมด โดยชาวฝรังเศสชอื กสุตาฟ
เอฟเฟล มคีวามสงู 984 ฟตุ ใชเ้หล็กทังหมด 7 พันตัน สรา้งขนึเมอื ค.ศ. 1887 เพอืเป็นประตมิากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏวัิตฝิรังเศส
ทา่มกลางเสยีงคัดคา้นของประชาชนในสมัยนันวา่ รูปทรงน่าเกลยีดอัปลักษณ์เป็นทสีดุ หารูไ้ม่วา่อกีไม่กสีบิปีตอ่มา หอเหล็กสงู 324 เมตร น ้าํหนัก
10,000 ตันนี จะกลายเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงทคีนทัวโลกอยากมาเห็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ สนุกสนาน
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ย่างทัวถงึและจใุจ

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืบาตามูซ เพอืลอ่งเรือแม่น ้าํแซน ชมววิทวิทัศนก์ันบนดาดฟ้าเรือ ชนืชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
ชมสถานทสํีาคัญคูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝังของแม่น ้าํแซน โบราณสถาน และอาคารทเีกา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบเรเนสซองส์
ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ตลอดทางทา่นจะไดค้วามประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพทรี่วมกันสรรสรา้งใหน้ครปารีสไดช้อืวา่เป็นนครทมีคีวามงดงามทสีดุแหง่หนงึของโลก
อาทเิชน่ สะพานอเล็กซานเดอร,์ ศาลาวา่การ, จตัรุสัคองคอรด์, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซเิต ้ศนูยก์ลางเมอืงแหง่แรก สถานทตัีง
มหาวหิารนอเตรอดาม หรือโบสถน์อเตรอดาม สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิทปีระดับตกแตง่ดว้ยกระจกสอีย่างงดงาม
ซงึในอดตีเคยใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับพธิรีาชาภเิษกนโปเลยีนขนึครองราชย ์มอีายุเกา่แกก่วา่ 800 ปี
และทําใหป้ารีสโดดเดน่เป็นมหานครทงีดงามแหง่หนงึของโลก (ในกรณีทนี ้าํในแม่น ้าํแซนขนึสงูกวา่ปกตหิรือมเีหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่
การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น ้าํแซนอาจจะไม่สามารถดําเนนิการได)้

จากนนันําทา่นไปชม ประตชูยั สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของนโปเลยีน กอ่นนังรถผา่นชมสองฟากฝัง ถนนชองป์เซลเิซ่
ตน้แบบถนนราชดําเนนิของไทย ซงึเต็มไปดว้ยคาเฟ่และรา้นคา้แบรนดเ์นมจากดไีซเนอรช์อืกอ้งโลก นําทา่นผา่นชม จตัรุสัคองคอรด์
สถานทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในหนา้ประวัตศิาสตรข์องฝรังเศสและยุโรป เป็นลานประหารทตัีงกโิยตนิ ซงึคร่าชวีติผูค้นนับพันในสมัยปฏวัิตฝิรังเศสปี
ค.ศ. 1789

เทยีง
อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพอืสะดวก และใหเ้วลากบัการชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที



ผูใ้หญ่ ฿128,555
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿28,000

11-20 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT249-40048 : ทัวรย์ุโรป อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรังเศส 10 วัน (EK)
฿128,555

ผูใ้หญ่ ฿128,555
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿28,000

27 กรกฎาคม-5 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT249-40049 : ทัวรย์ุโรป อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรังเศส 10 วัน (EK)
฿128,555

ผูใ้หญ่ ฿129,999
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿28,000

10-19 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT249-40050 : ทัวรย์ุโรป อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรังเศส 10 วัน (EK)
฿129,999

บา่ย
จากนนัอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของฝรังเศสภายในหา้งสรรพสนิคา้ชอืดัง แกลลาร ีลาฟาแยตต์
ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมทกุยีหอ้รวมถงึ Louise Vuitton
ทา่นทไีม่มคีวามประสงคช์อ้ปปิงสามารถเดนิชมความงามของบา้นเมอืงและโรงละครโอเปร่าทเีกา่แกส่วยงาม เพราะย่านชอ้ปปิงอยู่กลางเมอืง
มอีาคารบา้นเรือนสวยงามมาก ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอรโ์กล เพอืทําการเช็คอนิ และทํา TAX REFUND

21.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ เอมเิรตส ์EMIRATES (EK) เทยีวบนิท ีEK 76 / EK 370 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิดไูบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพฯ

18.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป อติาล ีสวสิ ฝรงัเศส ยโุรปตะวนัตก

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 10:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป อติาล ีสวสิ ฝรงัเศส
ยโุรปตะวนัตก

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจาํนวนวนั
จาํนวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยททีางสายการบนิกาํหนด (น ้าํหนักกระเป๋าใบใหญท่่านละ 25 กโิลกรมั/กระเป๋าถอืขนึเครอืงท่านละ 7 กโิลกรมั)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชวัโมง/วนั)

• คา่ Coach Tax และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ
เนอืงจากอยูใ่นภมูปิระเทศทมีอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขนึหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล
งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลทําใหต้อ้งมกีารเปลยีนยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ
จะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั)

• คา่อาหารเลศิรสทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ท่องเทยีวยโุรปแบบยนืปกต ิ(ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่ให  ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กบั ACE Insurance Limited (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตรานไีมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณตีอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ

• คา่น ้าํหนักสว่นทเีกนิ 25 กโิลกรมั และมจีํานวนมากกวา่ 1 ชนิ (ระเบยีบของสายการบนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น

• คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 16 ยโูร ตอ่ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระงวดแรก 45,000 บาท (เทศกาลปีใหม ่, สงกรานต ์มดัจาํ 60,000 บาท)

• สว่นทเีหลอืชําระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัไมว่า่ผลของวซีา่จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม
มฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ45,000บาท) (เทศกาลปีใหม ่, สงกรานต ์
มดัจาํ 60,000 บาท)

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิกะทันหนักอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 10 วัน เนอืงจากมคีา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิการทไีดช้ําระไปแลว้จํานวนมาก บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆ

• ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต



เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ในการยนืวซีา่ ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพอืมาสแกรนลายนวิมอื
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัคอยดแูล และอํานวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี
- ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา
- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ดาํเนนิการและ คา่บรกิาร 5,500 บาท
- คา่ตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นอืงจากบรษัิทจองตวัเป็นตวักรุป๊ซงึตวักรุป๊จะไมส่ามรถ REFUND คนืได ้
- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท  ี
หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100%ไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

• ในกรณทีทีางบรษิทัขอเอกสารเพมิเตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทขีอมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่นไมน่า่เชอืถอื /
มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทสีถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไมร่บัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้าํพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต
และสง่ผลทําใหว้ซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากสถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิใหท้า่น

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุใน รายการเดนิทาง
บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษิทัเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสุวรรณภมู ิกรณที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตวัเครอืงบนิ
หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี
เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนนัทา่นควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ
หมายเหต ุ
1. กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยัธรรมชาต ิรถตดิ ทําใหไ้มส่ามารถกนิ-
เทยีวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์รีะบุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการทจีะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ
เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทเีกดิขนึโดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทังสนิจากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ
จะคงไวซ้งึผลประโยชนส์งูสดุทลีกูคา้พงึจะไดร้บัอยา่งเตม็ความสามารถ
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้
และสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวในกรณทีมีเีหตจุําเป็นสดุวสิยั โดยจะพยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัท่าน
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง
ภยัธรรมชาต ิสถานทที่องเทยีวทมีคีวิยาวจนทําใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่ังคงจะรกัษา มาตราฐานการบรกิาร
และประโยชนข์องลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมอืนเดมิ
4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบในสว่นทเีป็นทรพัยส์นิสว่นตวั ไมว่า่บางสว่นหรอื ทังหมด อาทเิช่น พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ,
กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้

หมายเหตุ

ในกรณเีลอืนการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นทําการยนืวซีา่ ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเลอืนตวั
และเอกสารเพมิเตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทอียูต่อ่

บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธใินการยกเลกิหรอืเปลยีนแปลงราคากรณผีูร้ว่ม เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น***

สําหรบัทา่นทเีป็นมสุลมิ , ทานมงัสวริตั ิ, ไมท่านหม ู, ไมท่านเนอื , ไมท่านไก ่, ไมท่านปลา โปรดแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห  ์

***หมายเหตขุอ้สําคญัททีา่นควรทราบ***
1.)ในการยนืวซีา่ ทางบรษัิท จะทําการนัดหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยนืวซีา่
เป็นการยนืวซีา่แบบกรุป๊เท่านัน(ปกตสิถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยนืวซีา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง) ซงึอตัราคา่ใชจ้่ายรวมอยูใ่นรายการทัวรแ์ลว้
***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํงวดแรกแลว้
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ***



เอกสารประกอบการขอวซีา่อติาลี

เอกสารประกอบการขอวซีา่ทวัร ์(ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วนัทําการ และตอ้งมาแสดงตนทสีถานฑตู)

1. หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมาดว้ย ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย
2 หนา้
2. รปูถา่ยปจัจบุนัหนา้ตรง 2x1.5 นวิ จาํนวน 2 รปู (ใชร้ปูส ีพนืฉากหลงัสขีาวเท่านัน อายรุปูไมเ่กนิ 6 เดอืน เหมอืนกนัทัง 2 รปู) ไมเ่ห็นฟัน
หา้มใสค่อนแทคเลนส ์หรอื บกิอายในการถา่ยรปู / หา้มใสเ่ครอืงประดบัในการถา่ยรปู
3. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร/ สาํเนาใบเปลยีนชอืหรอืนามสกลุ/ เอกสารเพมิเตมิกรณอีนื ๆ 
4. สาํเนาบัตรประชาชน 
5. สาํเนาทะเบยีนบา้น
6. สาํเนาสตูบิัตร (สาํหรบัเดก็ต่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 
7. กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ:์ เดนิทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงัน ี
7.1 เดก็เดนิทางกบับุคคลอนื บดิามารดาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่อนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชัดเจน
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเท่านัน** (พอ่และแมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.2 เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่มารดาอนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิาและระบุชอืบดิา
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั** (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.3 เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่บดิาอนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาและระบุชอืมารดา
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั** (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.4 กรณพีอ่และแมห่ยา่รา้ง หรอืเสยีชวีติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรอื ใบมรณะบัตร เพอืเป็นการยนืยัน
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอรต์ของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีหแ้นบสาํเนาบัตรประชาชนของพอ่และแม)่
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่
พรอ้มทังบันทกึการหยา่ซงึแสดงวา่เป็นผูร้บัผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น
ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน) , หนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้
พรอ้มแนบหลกัฐานของบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้เีดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น 
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั**
8. หลกัฐานการทํางาน 
8.1 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ(สาํเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)
8.2 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้(สาํเนา)
8.3 กรณทีเีป็นพนักงานบรษัิทฯ : จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุชอื-นามสกลุ , ตาํแหนง่ , วัน/เดอืน/ปีทเีรมิทํางาน , เงนิเดอืน
ในจดหมายตอ้งมหีวักระดาษบรษัิท เบอรโ์ทร และตราประทับบรษัิทดว้ย จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน)
8.4 กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูต)
ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ใสปี่ เป็น ค.ศ. เท่านนัน หา้มใสปี่เป็น พ.ศ.) (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) 
8.5 กรณเีกษียณอายรุาชการ ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ
8.6 กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษานันวา่กาํลงัศกึษาอยูร่ะบุชันปีทศีกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ
1 เดอืน) / พรอ้มสาํเนาบัตรนักเรยีน นักศกึษา 
8.7 กรณเีป็นแมค่า้, ทําธรุกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทังแนบรปูถา่ยสถานททีํางานมาดว้ย
รปูถา่ยอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 
9. หลกัฐานการเงนิ (บญัชอีอมทรพัยเ์ทา่นนั) สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ +
ตราประทับจากธนาคาร + ลายเซน็เจา้หนา้ทธีนาคาร นาํเลม่จรงิมาแสดงวนัทยีนืวซีา่
? เงนิฝากออมทรพัย ์(ยอดเงนิในสมดุบัญชธีนาคาร ตอ้งมไีมต่่าํกวา่ 100,000 บาท ตอ่การยนืวซีา่ 1 ท่าน และ ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
หา้มทําการโอนเงนิเขา้ไปในครงัเดยีวเป็นยอดใหญก่อ่นการยนืวซีา่เดด็ขาด!!)
? กอ่นยนืวซีา่ 7 วัน รบกวนปรบัสมดุบัญช  ีใหม้ยีอดลา่สดุ 7 วัน กอ่นถงึวันยนืวซีา่ และสาํเนาหนา้ทปีรบัสมดุ + หนา้แรกทมีชีอืบัญชี
นํามายนืเพมิเตมิในวันทยีนืวซีา่ หากนําสมดุไปปรบัแลว้ไมม่ยีอด รบกวนนําเงนิเขา้ หรอื นําเงนิออก เผอืจะไดม้ยีอดในการปรบัสมดุ
****** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ี******
10. ในกรณทีมีผีูร้บัรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพมิเตมิดงัน ี
10.1 จดหมายจากผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น
และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สาม ีภรรยา ทจีดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย
ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได)้
- กรณเีป็นสามภีรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และรบัรองคา่ใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี
? เขยีนจดหมายชแีจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกนั
? กรณมีลีกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกดิของลกู 



10.2 สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาไทย พรอ้มตราประทับจากธนาคาร
บญัชอีอมทรพัยข์องผูร้บัรองคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ
**ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนัเท่านัน** 
11. ผูส้งูอายทุมีอีายเุกนิกวา่ 70 ปี บรบิูรณก์รณุาแนบใบรบัรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางไดเ้พอืเป็นเอกสารประกอบการยนืวซีา่
12. กรณผีูท้กีาํลงัศกึษาอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งยนืขอวซีา่อติาล ีณ ประเทศทที่านกาํลงัศกึษาอยู ่

*** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้เบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูต
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณแ์ละคณุสมบัตขิองลกูคา้

วนัทมีายนืวซีา่กรณุานาํสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาดว้ย (กรณมีเีลม่ตอ่จากสมดุเดมิรบกวนนาํเลม่เกา่มาดว้ย)
เอกสารทุกอยา่งทเีป็นสําเนา เชน่ ทะเบยีนบา้น , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ , สูตบิตัร , นาํตวัจรงิมาวนัทยีนืวซีา่ดว้ย

***** สําหรบัคนทจีะใชเ้ลม่ไปทอีนืกอ่น สถานทูตจะไมใ่หด้งึเลม่ไมว่า่กรณใีด ๆ *****

กรมการกงสลุไดแ้จง้เตอืนวา่ :
1.ในหนังสอืเดนิทางตอ้งมเีพยีงตราประทับของทางราชการเท่านัน
2. การขดีเขยีนหรอืประทับเครอืงหมายอนืใดในหนังสอืเดนิทาง ถอืวา่ “ หนังสอืเดนิทางชํารดุ ” อาจถกูปฎเิสธเขา้ประเทศตา่งๆ หรอืถกู Blacklist
หา้มเขา้ประเทศนันอกี
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