
 
 
 
 

 
พชิติยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 

พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศทีนั่กท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกช่ืนชอบมากที่สุด 
พกัเมืองลูเซิร์น  เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจ าเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั 

แวะเทีย่วมลิาน มช่ืีอเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 
เทีย่วเกาะเวนิส ชมววิบรรยากาศของเวนิส 

นครรัฐวาติกนั เทีย่วชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
!! !! !! !! !! !! !!  ลิม้รสเมนูพเิศษ  !!!! !! !! !! !! 

ฝร่ังเศส : หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเน้ือ/ปลา + ของหวาน 
สวติเซอร์แลนด์  : ฟองดูชุดใหญ่ต้นต าหรับสวติเซอร์แลนด์  
อติาล ี : พซิซ่าต้นต าหรับอติาล ี+ สปาเกต็ตีอ้ติาล ี



 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง  
เดือนตุลาคม   :  31 ต.ค. – 8 พ.ย. 
เดือนพฤศจิกายน   :  10 – 18 พ.ย. / 12 – 20 พ.ย. / 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. ( วนัพ่อแห่งชาต)ิ 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ปารีส 

17.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึน
เคร่ือง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี EK 373/ EK 071 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน
ดูไบ  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีส่อง ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  –ล่องเรือแม่น ้าแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้

อบเนยในร้านสุดหรู 
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน

ยโุรปน าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์
ท่ี 14 อยูห่่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์
ซายส์  (มีไกด์ทอ้งถ่ินบรรยาย ขอ้มูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคญั
เท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่ อให้ใหญ่ ท่ี สุดในปฐพี  ชมความอลังการของ
พระราชวงัซ่ึงได้รับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตร
บรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ
พอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสันติภาพ รวมถึง
เร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้ า
แซน 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ อลงัการ ณ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์

ทอ้งถ่ินบรรยาย ขอ้มูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคญัเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือใน
ช่ือทางการวา่ THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตัวตึกท่ีตั้ งอยู่ เคยเป็น
พระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจา้ชาร์ลท่ี5 
ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13และ14 เคยประทบัอยู่ท่ีน่ี 



ปัจจุบนั ลูฟร์ เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมากกว่า 
40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะ สมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียปิตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรอเนสซองซ์ ให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้ว ซ่ึงเป็นทางเข้าหลักออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสาย
อเมริกนั - จีน น าท่านช่ืนชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกร
และสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิ้มอนั
เป่ียมดว้ยเลศนยัของนางท่ีอยูใ่นภาพ จนท าให้ผุค้นวิจารณ์กนัมากวา่แทจ้ริงแลว้
โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะส าคญั 
ของโลกส ภายในพิพิธภณัฑ ์น าท่านสู่ ท่าเรือ Pont de L’alma เพื่อลงเรือ บาโตมูซ ล่อง แม่น ้าแซน ชมสถานท่ี
ส าคญัคู่บา้นคู่เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเก่าแก่สร้างข้ึนตามสไตล์ของศิลปะเรอ
เนสซองส์ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทบัใจกับความสวยงามของ
ทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสได้ช่ือว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น 
สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก 
สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิกท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงใน
อดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี และ พระราชวัง
กองแซร์เจอรี วงัทรงชาโตแ้ละเรือนจ าหลวงซ่ึงเคยเป็นท่ีคุมขงัพระนางมารี องัตวัแนตต ์ฯลฯ  

ค ่า   รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก 
สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือววั/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส 
ตบท้ายด้วยของหวาน ) 

 

  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS PORTE D'ORLEANS หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
วนัทีส่าม ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปป้ิงห้างแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค 

เป็นหอสูงสร้างดว้ยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 
ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 
100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนในสมยันั้นวา่ รูปทรงน่า
เกลียดอปัลักษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น ้ าหนัก 
10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ได้
อย่างทัว่ถึงและจุใจหลงัจากนั้นน าท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัย



ชนะของนโปเลยีน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
น าท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ยา่นออสมนับูโลวาร์ด เพื่อให ้ ท่ า นไ ด้ เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ นค้ า ท่ี คื น ภ า ษี ใ ห้ กับ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ 
รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND NAME จากฝร่ังเศส จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายใน
ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ี
ไม่มี ความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของ บ้านเ มืองและโรงละครโอเปร่า  ท่ี เ ก่าแก่
สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยงั
สถานีรถไฟ TGV น าท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลิน
และสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
(ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ล าบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) 
ผา่นชมทิวทศัน์ของทอ้งทุ่ง และชีวติผูค้นชาวฝร่ังเศสในชนบทไปยงั เมืองดิจอง 
เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวนืของฝร่ังเศส  

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง สไตล์ฝร่ังเศส ) 
  พกัคา้งคืน ณ NOVOTEL SUD HOTEL DIJON หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
วนัทีส่ี่ ดิจอง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะออกเดินทางสู่น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ี
ช่ือวา่ เวยีวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 
น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น
สะพาน  ไมท่ี้เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  น าท่าน ชม  อนุสาวรีย์สิงโต 
สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวสิเซอร์แลนด์ ท่ีเสียชีวติ
ในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่
ของฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ให้ท่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศกลางเมือง น่ารัก เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่าย 

นาฬิกาสวสิฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของ
ท่ีระลึกเช่น มีดสวสิฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัคา้งคืน ณ IBIS STYLES LUZERN CITY  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 
วนัทีห้่า         ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศข้ึนมุ่งหน้าข้ึนสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพ่ือน าท่านขึ้นรถไฟ 



สายจุงฟราวบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์
แบบสวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้น
หลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื้นเมืองท่ี
กระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ี
ใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท า
ให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทาง
ลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top 
of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็งขนาดใหญ่
เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุม
ดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มี
เร่งรีบ จากนั้นน าท่าน ชม ถ า้น ้าแข็ง1,000ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแข็ง
แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่ง
โปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 
บ่าย น าท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 

360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ
การเดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่
ได้มาจุดชมวิวจุดนี้ เหมือนมาไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควร
น าคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีก
ดา้นหน่ึงเพื่อ เปล่ียนบรรยากาศ ไม่ให้ซ ้ าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองท่ีสร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมี
ความสวยงามมากจนยากท่ีจะลืม  แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเด็คซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลท่ี5 
เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทัง่ถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่น
พกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวั
เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา่ 100 ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของ
เมืองอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ฟองดูชุดใหญ่ ต้นต าหรับสวติเซอร์แลนด์) 
  พกัคา้งคืน ณ CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
 
วนัทีห่ก อนิเทอร์ลาเก้น– มิลาน – เวนิส  
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมือง
แฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณี
คริสตม์าสท่ีเรียกวา่ ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไป
ถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูป
ด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดด
เด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารท่ี
นอกเหนือจากความวิ  จิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 
3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 ไดเ้วลานดัหมาย น าท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
มากกวา่ 4,00 แห่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง)  

  พกัคา้งคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 
วนัทีเ่จ็ด เวนิส–  ปีซ่า – หอเอนปีซ่า   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตวัเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ

การกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทน
รถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพาน
เช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์
มาร์ก) จากนั้ นน าท่านเดินเท้าไปย ัง จัตุ รัสซานมาร์โก  อันเป็น
ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่ง พระราชวงัดอจ กบั เรือนจ าโบราณ อนัเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเว นิสใน อดีต อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคนั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
และอาคารรายระเบียง ส าหรับนักท่องเท่ียวนั่งพกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกช้อปป้ิงสินคา้
ของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  
ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง ท่าเรือตรอนเชโต้  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง พซิซ่าต้นต าหรับอติาล+ีสเต็ก+ของหวาน) 
บ่าย น าท่านเดินทางผา่น โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลยั

ท่ีเก่าแก่ของอิตาลีไปยงั    ปีซ่า เมืองซ่ึงตั้ งอยู่
ระหวา่งเชิงเขา MONTE PISANO ทางตะวนัตก



ของแคว้นทสัคานี อดีตเมืองท่าริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝ่ังตะวนัตก ท่ีมีช่ือเสียงของชาวโรมนัช่วง
ศตวรรษท่ี 11-13 บา้นเกิดของนกัดาราศาสตร์เอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถ่ินประจ า
เมืองเขา้สู่ ศูนยก์ลางของเมืองท่ี จตุัรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรง
กลม, มหาวหิารประจ าเมือง สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ และ หอระฆงั 
ท่ีเอนเอียงเพราะความผดิพลาดในการก่อสร้าง จนท าใหไ้ดช่ื้อวา่ หอเอนปีซ่า และนบัวา่
เป็นส่ิงมหศัจรรยอี์กช้ินหน่ึงของโลก อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัคา้งคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 6) 
 
วนัทีแ่ปด ปีซ่า – โรม – วาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม – น า้พุเทรวี ่– บันไดสเปน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้ง

ความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยุคโบราณ 
และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าววา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย  น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้ าไทเบอร์ ซ่ึงไหลผา่นใจกลางเมืองเขา้สู่ นคร

วาติกัน รัฐอิสระซ่ึงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก และยงัเป็นศูนยก์ลางของ
ศาสนาคริสตจกัรโลก น าท่านถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณดา้นหน้าลานกวา้ง
ของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงมีทางเดินทางเดินคร่ึงวงกลมสองดา้น
เป็นผลงานช้ินเอกของเบอร์นิน่ี จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายในมหาวิหาร
ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดโลก ซ่ึงจุผูค้นไดถึ้ง 50,000 คน ซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย เช่น ปี
เอตา้ รูปแกะสลกัหินอ่อนพระแม่มารีอุม้พระเยซูไวบ้นตกั และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซ่ึงมีภาพเขียนอนังดงาม
วิจิตรผลงานของศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี 
ศาลาคาโนปี ซ่ึงเป็นแท่นบูชาในโบสถ์ออกแบบอยา่งวิจิตรพิสดารโดย 
เบอร์นิน่ี  สมควรแก่เวลาน าท่านไปพบกบัส่ิงก่อสร้างอนังดงามซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของกรุงโรมและจดัเป็นส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของ
โลกนัน่คือ โคลอสเซ่ียม เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีสามารถจุคนไดก้ว่า 
50,000 และทางดา้นตะวนัตกของโคลอสเซียมยงัมี ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของ จกัรพรรดิคอนสแตน
ติน อิสระให้ท่านชมแล  ะถ่ายรูปท่ีระลึกตามอธัยาศยัถึงเวลานดัหมาย
น าท่านนั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ท่ี
กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอล็ที ่2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี น าท่านชม น า้พุเทรวี ่ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นน ้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบก่อสร้างดว้ยหินอ่อนตามสไตล์บารอกท่ีงดงามอลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลา ซลัเวีย วา่กนัวา่ถา้มาโรมแลว้ไมไ้ดเ้ห็นน ้ าพุเทรวี่ก็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม และเม่ือไปถึงแลว้ก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึกและเป็นเคล็ดวา่จะไดก้ลบัมาเยือนโรมอีก 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นท่ี ย่านบันไดสเปน จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณ
นั้น บริเวณแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ FRANCESCO DE SANCTIS เร่ิมสร้างเม่ือ
ปี ค.ศ. 1723 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1725  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชมกนัของหนุ่มสาวผูค้นชอบท่ีจะมานัง่เรียง
รายบนบนัไดแห่งน้ี และท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมาก ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบสินคา้ BRAND 
NAME ทั้งหลาย ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิโน่ 



20.45 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EK 096 / EK372 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีเ่ก้า  กรุงเทพมหานคร 

18.40 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 

 
ฝร่ังเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน โดย EMIRATES  

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอาย ุ06-11 ปี เด็กอาย ุ02-05 ปี 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม พกักบัผูใ้หญ่ 

1 ท่าน (หอ้งคู)่ 
พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน มีเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน ไม่มีเตียง 

31 ต.ค. – 8 พ.ย.  / 10 – 18 พ.ย.  
12 – 20 พ.ย.  

76,555 76,555 76,555 76,555 15,000 

28 พ.ย. – 6 ธ.ค. ( วนัพ่อแห่งชาติ) 76,555 76,555 76,555 76,555 15,000 

 
 
** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษนี า้มันและภาษสีนามบินเพิม่เติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  

ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกนิจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋า
ถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกนิ 12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนั



เข้าพกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัท
ฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 

6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 2 ยูโร/คน/วนั) 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจาก
ทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตาม
ความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
20,000บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 



 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋
กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัว๋   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจ า 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่า

กรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลท าให้วีซ่า
ไม่ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าให้ท่าน 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะ
ไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชย
ใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม



โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  
รูปถ่ายวซ่ีาฝร่ังเศส 

รูปถ่ายวซ่ีาส าหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 2 น้ิว 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ทีภ่ายในศูนย์ TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป 



3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน ใน
จดหมายรับรองการท างานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย  พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน  

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
9.1  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน พร้อมน าเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมี
การเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร 



****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็น
สามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วี

ซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยื่นวซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้ง
ถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 


