
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe 
  

 

 
 

 

  
 

 

 
 
  

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก 

เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนสิ 
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสยีงในดานแฟชั่นและศิลปะ พรอมถายรูปกับมหาวิหารแหงมิลาน 

พักสวิสเซอรแลนด 2 คนื พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมาก
ที่สุด จึงไมแปลกที่จะเรียกไดวา  "สวยเหมือนเมืองในฝน" 

พักเมืองลูเซิรน  เมืองเล็กๆอันแสนนารัก และชมสัญลักษณประจาํเมืองลูเซิรนมี 2 อยาง คอื สะพาน
ไมชาเปล  

     และ อีกสัญลักษณหน่ึงคือ สิงโตหินแกะสลัก 
พระราชวังแวรซายส และพิพิธภณัฑลูฟร (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหอง ที่สาํคัญเที่ยวแบบ VIP 

ไมมีตอคิว) 
พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูตนตําหรับสวิตเซอรแลนด ,  

ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก + ไวน + เปดอบซอสสม/สเตกเน้ือ/ปลา + ของหวาน 
 



 
 

 

 

โปรแกรมนี้คัดกรองมาเปนอยางดีเที่ยวครบ  พักดี ทานเยี่ยม ไม

เรงรีบ ไมอัดแนนจนกลายเปนชะแวปทัวร!!!!!!! 
 

 
 
กําหนดการเดินทาง  
เดือนกันยายน : 15 – 23 ก.ย. 
เดือนตุลาคม : 23 – 31 ต.ค. (วันปยมหาราช) 

เดือนพฤศจิกายน : 3 – 11 พ.ย. //  10 – 18 พ.ย. //  17 – 25 พ.ย. 
เดือนธันวาคม : 1 – 9 ธ.ค. ( วันพอแหงชาต ิ)  

วันที่แรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี) 

17.00 น.   คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS 

(QR) สังเกตุปาย กราเซีย กรุป เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรที่

นั่งขึ้นเครื่อง 
20.25 น. Q ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 835/ QR 115 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
วันที่สอง (2)    โรม – โคลอสเซียม – น้ําพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร –วิหารแพนเธออน  

–  ปซา 

06.20 น.     เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินชี่ (ฟูมิซิโน)  หลังผานการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม เมือง

หลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิ

โรมันเรืองอํานาจเมื่อราวกวา 2,000 ปที่ผานมา จากนั้นนําทานเดินทางเขา

สู นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเปนศูนยกลางของศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารเซนตป

เตอร สถาปตยกรรมล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลกซึ่งตกแตงอยางโออา

หรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก “เพียตา” ผลงานของศิลปนเอก ไมเคิลแอง

เจโล  เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซึ่ง



 
ปจจุบันเปนสิ่งล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลีชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม,

จากนั้นคณะแวะถายรูปที่ระลึกดานหนา สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย

ของโลก เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน การออกแบบอยางชาญฉลาดสรางใหสนาม

กีฬามีลักษณะเปนรูปวงรี เพื่อใหผูเขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา ถือเปนตนแบบของสนามกีฬาในปจจุบัน จากนั้นให 

ทานถายภายคูกับประตูชัยคอนสแนติน สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม ” 

รถโคชนําทานวิ่งผานชมสถานที่ตางๆรอบกรุงโรม 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 จากนั้นนําทานชม น้ําพุเทรวี่ เปนน้ําพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคําวา

“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสามสาย เปนอนุสรณสไตลบารอค 

ออกแบบและกอสรางโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองคสมเด็จสันตะปาปา ครี

เมนตที่ 12ไดมอบหมายใหสรางขึ้นในป 1732 การกอสรางดําเนินเรื่อยมา

จนกระทั่งภายหลังการสิ้นพระชนมสมเด็จสันตะปาปาที่ เออรบัน ที่ 8ได

หยุดชะงักลง และดําเนินการสรางตอมาจนแลวเสร็จในป 1762 รวม ใช

เวลาทั้งสิ้น 30ป ทางระบายน้ํา เวอรโก บริเวณลานดานหนานั้นกอสรางมากวา 2000ป ครั้งสมัยโรมโบราณซึ่ง

ปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่ง ตรงเวลา 19 ป กอนคริสตศักราช รูปปน

แกะสลักที่เลิศหรูอลังการที่อวดโฉมใหผูไปเยือนไดยลนั้น ไดแนวคิดจาก

ความยิ่งใหญของเทพเจาเนปจูน “เทพแหงทองทะเล” วากันวา หาก

ใครท่ีไดโยนเหรียญลงไปในน้ํา เขาหรือเธอผูนั้นจะไดกลับมาเยือนอีกในสัก

วัน จากนั้นใหคณะไดถายรูปภาพคู บันไดสเปน เปนบันไดในกรุงโรม 

ประเทศอิตาลี ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco 

de Sanctis  เชื่อมระหวาง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เปนบันไดที่กวางที่สุดและยาวที่สุด

ในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชสําหรับเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ที่

ยาน บันไดสเปน นับวาเปนแหลงพักผอนของชาวอิตาลีและ นักทองเที่ยวหลากหลาย

เชื้อชาติ  นําทานชม วิหารแพนเธออน เปนสถาปตยกรรมสําคัญ สรางขึ้น โดย

จักรพรรดิมารคุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุงหมายในการสรางไมชัดเจนตอมามีการ

สรางใหมในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซอมใหญในป ค.ศ. 202 โดย

จักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การกอสรางในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงคเพื่อ

ใชเปนเทวสถานของเทพเจาโรมัน 7 องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย DIANA 

พระจันทร MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร SATURN เสาร ลักษณะเดน

ของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโคงเปนครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมี

ความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสรางที่แข็งแรงและยืนหยัด

มานานกวาสองพันป ตั้งแตคริสตษตวรรษที ่7 เปนตนมา วิหารแหงนี้ถูกใชเปนโบสถโรมันแคธอริค อุทิศ



 
แดพระแมมารีและผูพลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู แควนทอสคานา เมืองปซา  ทานจะไดชมทิวทัศนอัน

สวยงามของบานเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสงางามอยูบนเนินเขา และเปนแหลงผลิตไวทชั้นดีของเมืองนี้ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก + ของ

หวาน) 
 

 

 
 

 

  พักคางคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 1) 
 
วันที่สาม(3) เมืองปซา – หอเอนปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก – เมสเตร – นั่งเรือสูเกาะเวนิส – 
สะพานถอนลมหายใจ –   

                         จัตุรัสซานมารโค – วิหารซานมารโค  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

                    นําทานชม หอเอนเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก  ที่เมืองปซา   ประเทศอิตาลี  เปนหอ

ทรงกระบอก 8 ชั้น สรางดวยหินออนสูง 181 ฟุต เริ่มสรางเมื่อค.ศ.1174 แตการกอสรางตองหยุดชะงักลงเมื่อ

กอสรางไปไดประมาณ 4-5 ชั้น เนื่องจากพื้นดินใต

อาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไม

มั่นคงพออยางไรก็ตามตอมาไดมีการกอสราง

เพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบรอยเมื่อปค.ศ.1350ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงบางสวนของโครงสรางดานบนไปจาก

แผนผังเดิมเพื่อถวงดุลกับการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น  176  ป แตตัวหอก็ยังเอนไปจาก

แนวตั้งฉากถึง14ฟุตปจจุบันนี้ไดปดไมใหนักทองเที่ยวขึ้นไปชมขางบนแลว   เนื่องจากวาหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซึ่ง

บรรดาวิศวกรกําลังหาทางที่จะหยุดยั้งการเอนและอนุรักษใหมีสภาพเอียงไวใหอนุชนรุนหลังไดชมไปอีกนานๆ 

สําหรับหอเอนปซานี้ภายในมีเสาหินออนที่สลักลวดลายดวยฝมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงาม

มาก  ณ  ที่หอเอนปซาแหงนี้เปนที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับแรงดึงดูดของโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน) 



 
บาย ทาน เดินทางสู เกาะเวนิส – เมรเตร เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

“เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 

แหง เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิสระหวางทาง

ทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาว

อิตาเลี่ยน ใหทานไดถายภาพคูกับสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวาง 

“Doge Palace” ซึ่งเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิซใน

อดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย 

ชม จัตุรัสเซนตมารคโค ที่มีโบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปปง

สินคาพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เปน

เอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยว

ทั่วโลก  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับเมือง เมสเตร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 
 (อาหารพื้นเมือง พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน) 
  พักคางคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเทา (คืนที่ 2) 

 
วันที่สี่(4)     เมสเตร – มิลาน – อินเทอรลาเคน( สวิตเซอรแลนด ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

                  นําทานเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เปนเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่น

ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเปนที่รูจักจากประเพณีคริสตมาสที่

เรียกวา ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิตรถยนต 

อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิ

ลาน  ถายรูปกับ มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) เปนสัญลักษณ

ที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเปนวิหารหินออนสถาปตยกรรมโกธิกที่

ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ป ลักษณะเดนของวิหารที่

นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูปนนับกวา 3000 

รูป ที่สวยงามไมแพกัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน) 

บาย นําทานเดินทางโดยรถโคช สู เมืองอินเทอรลาเคน เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิสเซอรแลนด

เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ 

Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , 

สถานคาสิโน ฯลฯ ใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไม



 
เล็กๆ นารักสรางสีสันใหตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา 100 ปที่งดงามดวยสถาปตยกรรมที่โดดเดน 

และยังเปนคาสิโนของเมืองอีกดวย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ.ภัตตาคาร (ฟองดู ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด) 
  พักคางคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเทา (คืนที ่3) 

 
วันที่หา(5)    พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ําน้ําแข็ง 1000ป  –  สวิสสฟงซ –  ลู

เซิรน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสูหมู บานกรินเดลวาลดกรุน เพื่อนําทานขึ้นรถไฟ 

สายจุงฟราวบาหเนน ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดขนานแท ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบาน

สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลัง

นอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัด

กระจายแทะเล็มหญาอยูทั่วบริเวณ ลําธารน้ําธรรมชาติเล็กๆที่ใส

สะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหงานขาวโพลน ซึ่งจะทําให

คณะไดรับความประทับใจเปนอยางยิ่ง พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวทองเที่ยว

ธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลป  แลวเปลี่ย  นเปนรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลนไชเด็กรถไฟที่จะนําทาน

เดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน

ยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็ง

ขนาดใหญเรียกวา Sphinx  นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค เพราะยอดเขาแหงนี้

ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอดท้ังป ในป 2001  อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ 

ไมมีเรงรีบ จากนั้นนําทาน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป  ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชม

น้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสง

โปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลกพรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย... 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  

บาย นําทานขึ้น สวิสสฟงซ หรืออาคารสังเกตุการณ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟต ทานสามารถชมวิวไดรอบ 360 

องศาจากระเบียงไดประสบการณแสนประทับใจการเดินทางสู ยุงค ฟราวยอรค-หลังคายุโรป ไปแลวไมไดมา

จุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไมถึง ไดเวลาอันสมควรนํา

คณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเสนทางรถไฟอีกดาน

หนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไมใหซ้ําทางเดิมผานเมือง 

เวนเกน เมืองที่สรางบานแบบสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีความ

สวยงามมากจนยากที่จะลืม  แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็คซึ่งบริเวณสถานีนี้ ลนเกลารัชกาลที่5 เคยเสด็จ



 
มาแลว  จนกระทั่งถึงเมืองเลาเทนบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน เมืองนี้

ตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา เวียวาลด สแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบสีพ่ันธรัฐ  

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  พักคางคืน ณ  Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา (คืนที่ 4) 
 

ที่หก (6)   เมืองลูเซิรน – สะพานไมชาเปล – อนุสาวรียสิงโต – เดินเลนชิวๆชมเมือง – ดิจอง  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชม สะพานไมชาเปล สัญลักษณของเมืองลูเซิรน

สะพาน  ไมที่เกาแกมีอายุ หลายรอยป  นําทาน ชม  อนุสาวรีย
สิงโต สัญลักษณของความซื่อสัตยและกลาหาญของชาว

สวิสเซอรแลนด ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสู

ปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยู
บนหนาผาหิน อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมือง(ไมใชวิ่งชมเมือง) หรือ  ชอป

ปง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP 

เปนตน หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเชน มีดสวิสฯ พรอมสลักชื่อ, สินคา
พื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เปนตน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 

 จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนของ สวิสเซอรแลนด- ฝรั่งเศส เดินทางผานทุงราบอันกวางใหญสูเขต

แควนเบอรกันดี ที่มีการปลูกตนมาสตาเพื่อนํามาผลิตมาเปน มัสตารด อีกทั้งยังเปนแหลงผลิตไวนชั้นดีของ

ประเทศฝรั่งเศส เดินทางเขาสู เมืองดีจอง ซึ่งเปนอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหง

แควนเบอรกันดีชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง สไตลฝรั่งเศส ) 
 พักคางคืน ณ OCEANIA LE JURA หรือเทียบเทา (คืนที่ 5) 

 

วันที่เจ็ด (7)   ดิจอง  – รถไฟดวน TGV –  พระราชวังแวรซายส – ลองเรือแมน้ําแซนน – ถนนชองเอลิเซ  
– ประตูชัยปารีส –  

                      อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโกอบเนยในรานสุดหรู 

เชา               รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปารีส ดวยรถไฟดวน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความ

สะดวกสบาย ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไมตองลาก
กระเปาใหญไปใหลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปใหทาน ) 
จนกระทั่งถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศ  ฝรั่งเศส ตั้งอยุบนแมน้ําแซนน 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้ง



 
ถิ่นฐานมากวา 2000 ป เมืองปารีส มหานครซึ่งไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงดานแฟชั่น  ระหวางการ

เดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของทุงดอกเรบซีด,ไรองุน,และหมูบานชนบทของฝรั่งเศสจนกระทั้งเขา

สูเมืองปารีส 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

บาย นําทานเดินทางไปยัง แวรซายส อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 

อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต  ระยะทาง

ประมาณ 24 กิโลเมตร นําทานเขาชม พระราชวังแวร

ซายส (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหองขอมูล

แนนปก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีตอคิว) พระราชวัง

ที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี ชมความอลังการ

ของพระราชวังซึ่งไดรบัการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ อาทิเชน หองอพอลโล

, หองนโปเลียน หองบรรทมของราชิน,ี หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและ

ความเปนมาของอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงนี้ จากนั้นอิสระใหทานไดชมและถายรูปเปนที่ระลึกบริเวณ

อุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไมประดับสีสันสวยงาม นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพื่อ

ลองเรือแมน้ําแซนน ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือ ชื่นชมความงามของ

ทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน 

โบราณสถาน และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการ

อนุรักษตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่

รวมกันสรรสรางใหนครปารี  สไดชื่อวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่งของ

โลก อาทิเชน สะพานอเล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรด, โรงกษาปณ, เกาะอิลเดอลาซิเต 

ศูนยกลางเมืองแหงแรก สถานที่ต้ัง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถนอเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิก

ที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใชเปน

สถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย มีอายุเกาแก

กวา 800 ป และทําใหใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่ง

ของโลกงดงามที่สุดแ  หงหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึ้น

สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน 

รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)จากนั้นนํา

ทานไปชม ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน กอนนั่งรถผานชมสองฟากฝง ถนนชองปเซลิเซ 

ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลกสู 

จัตุรัสคองคอรด สถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยุโรป เปนลานประหารที่ตั้งกิ

โยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัตฝิรั่งเศสป ค.ศ. 1789   



 
ค่ํา รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถ 

เลือก สเตกสไตลฝรั่งเศส 1 อยาง อาทิเนื้อหมู/เนื้อวัว/เปดอบซอส/ปลา  พรอมจิบ
ไวนฝรั่งเศส ตบทายดวยของหวาน ) 

 

  พักคางคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเทา (คืนที่ 6) 
 

วันที่แปด(8)     ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑลูฟร – ชอปปง 

เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานถายภาพ หอไอเฟล เปนที่ระลึกจากมุมกวางซึ่งเปนจุดที่สวยที่สุดและสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน จากนั้นนําทาน ขึ้นลิฟทสูชั้น 2 ของ หอไอเฟล  สัญลักษณของ

นครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค เปนหอสูงสรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาว

ฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2413 เพื่อเปนประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ทามกลางเสียง

คัดคานของประชาชนในสมัยนั้นวา รูปทรงนาเกลียดอัปลักษณเปนที่สุด หารูไมวาอีกไมกี่

สิบปตอมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น้ําหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเปนสัญลักษณประจํา
เมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น ใหทานไดเพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงาม

ของกรุงปารีส ไดอยางทั่วถึงและจุใจ  หลังจากนั้นนําทานเขาชมความยิ่งใหญ อลังการ ณ พิพิธภัณฑลูฟร (มีไกด

ทองถิ่นบรรยาย ขอมูลแนนปก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีตอคิว) หรือในชื่อ
ทางการวา THE GRAND LOUVRE  เปนพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงที่สุด เกาแก

ที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ต้ังอยูเคยเปนพระราชวังมากอน 

โดยกษัตริฟลิป-ออกัสตัส สรางเปนปอมปราการ จากนั้นพระเจาชารลที่5 ได
ขยายปอมปราการลูฟรใหเปนพระราชวัง พระเจาหลุยส 13และ14 เคย

ประทับอยูที่นี่ ปจจุบัน ลูฟร เปนสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวน

มากกวา 40,000 ชิ้น มีตั้งแตศิลปะ สมัยอีทรัสกัน กรีก โรมัน อียิปตภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ ให
ทานไดถายรูปกับปรามิดแกว ซึ่งเปนทางเขาหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน - จีน นําทานชื่นชม 

ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนารโด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อัจฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวง

เนื่องมาจากรอยยิ้มอันเปยมดวยเลศนัยของนางที่อยูในภาพ จนทําใหผุคนวิจารณกันมากวาแทจริงแลวโมนาลิซา 
คือใครกันแน เปนบุรุษหรือสตรี   ชมรูปปนภาพเทพธิดาวีนัส (VENUS DEMILO) และศิลปะสําคัญ ของโลกส 

ภายในพิพิธภัณฑ ไดเวลาอันสมควร    นําทานเดินทางสู รานปลอดภาษี เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ 



 
มากมาย อาทิเชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปาหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผา BRAND  
NAME จากฝรั่งเศส 

เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และใหเวลากับการชอปปงสินคาตางๆ ไดอยางเต็มที่  

บาย               จากนั้นอิสระใหทานช็อปปงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต 
ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง LOUISE VUITTON ทานที่ไมมีความประสงคช็อปปงสามารถเดินชมความ

งามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา ที่เกาแกสวยงาม เพราะยานช็อปปงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือน

สวยงามมาก ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX 
REFUND  

22.25 น.        Q ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที ่QR 038 / QR 832  แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบินโดฮา  บริการอาหาร

และเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน 
 
วันที่เกา(9)     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

19.00 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม 
   

ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 

 

 อิตาล ี สวิตเซอรแลนด  ฝรั่งเศส 9 วัน   

 โดย QATAR AIRWAYS 

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 

(พักหองคู) 
พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

15 – 23  ก.ย. 82,900 15,000 

23 – 31 ต.ค. (วันปยมหาราช) 83,900 15,000 

3 – 11 พ.ย.  //  10 – 18  พ.ย.  //  17 – 25  
พ.ย.  

76,555 
15,000 

1 – 9 ธ.ค. ( วันพอแหงชาติ ) 77,777 15,000 
 

 
** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวม      เดินทางนอยกวา 25 
ทาน*** 
 



 
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายใน
การเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ  

***หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ*** 

1.)ในการยื่นวีซา ทางบรษิัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเปนผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เปนการ
ยื่นวีซาแบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา 15วันกอนเดินทาง)  ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว 

2). ถาหากทานตองการยื่นวีซากอนที่สถานทูตแจงกําหนดเวลาใหเขาไปยื่นวีซากับทางบริษัทมา (ขอยื่นวีซาแบบ

เดี่ยว)  ทานจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจํานวนนี้ ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซาดวย
ตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา  

3) ในกรณี วันยื่นวีซา แหลือนอยกวา 15วันกอนการเดินทาง ทานจะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท

(PREMIUM+  FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวซีาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา  
 

อัตรานี้รวม 

1) คาตั๋วเคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม
เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม/

กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 

2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถ

เกิน 12 ชั่วโมง/วัน) 

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ  
5)    คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ เนือ่งจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 

หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยาย
เมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ) 

6)    คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

7)    คาบัตรเขาชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหงทีร่ะบุตามรายการ 
8)    คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม) 

9)    คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณ 

10)  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 
อัตรานี้ไมรวม 

1)    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    คาใชจายสวนตัวอืน่ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 

3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  

4)    คาน้ําหนักสวนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน. 



 
6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร) 
 
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร*** 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 20,000 บาท  

 กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา โดยจะคืนเงินสวน

ที่เหลือและหักคาใชจายตามความเปนจริง ใหภายใน 10 วัน 

 สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ20,000

บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแก

รนลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด 

ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต

ตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา

เทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น

ดังตอไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนต๋ัวกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืน

ได  



 
- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% 

ในทันที  

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%ไม

วากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไม
ของทานไมนาเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพ

กับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินมัดจําใหทาน 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 

100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถ

ติด  ทําใหไมสามารถ     กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมคืน

คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ 

ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย

ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับทาน 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต, ของ

มีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาอิตาลี 
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่ถสานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ  

     สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2. รูปถายปจจุบันหนาตรง 2X1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปส ีพื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายรุูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทัง้ 

2  รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป 



 
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน 

ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และ

ใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว   

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น 

เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมี

หลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน 

) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา ( สําเนา) 

8.3 กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน ใน

จดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสป เปน ค.ศ. เทานนั้น หามใส

ปเปน พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

8.6 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 



 
8.7 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูปถาย

สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ   

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK 

CERTIFICATE) เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น**   (กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันที่ย่ืนวีซา

ดวย) 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมี

การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!) 

 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน

บัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชใน

การย่ืนวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที ่12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเปนเอกสาร

แสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษทัทัวรฯ เพื่อ

เตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพื่อใชในการแนบเปนเอกสาร

ยื่นวีซาตอไปได  หรือ ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซา 

 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา 

พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรอง

การเงินจากทางธนาคารที่ใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเทานั้น  จดหมายรับรอง

จากธนาคารใหระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อใน

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถกูตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันที่ขอหนังสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับ

รองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี 

ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)- กรณีเปนสามี

ภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้ 

 เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

 กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย 



 
  
11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70ปบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเปนเอกสารประกอบการย่ืนวีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู  

 

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 
 

***** สําหรับคนที่จะใชเลมไปที่อื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 

 

 


