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อติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์- ฝรงัเศส  วนั 

จุดหมายปลายทางของนกัท่องเทียว  ประเทศไฮไลทข์องยุโรป ประวติัศาสตร์ชาติอนัยิงใหญ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ภูมิทศัน์

งดงามตา ทงัหมดนีรอคอยให้ท่านมาสัมผสั ชมความยงิใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิง

ไวใ้หเ้ป็นสมบติัของชาติ ชมงานศิลปะชันสุดยอดทีโลกยอมรับทีนครรัฐวาติกัน ศูนยก์ลางของคริสตจ์กัร เดินเทียวเมืองในฝันในยุค

เรอเนสซองส์ทีฟลอเร้นซ์  หรือล่องเรือตามลาํคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เทียวไปอย่างไม่รู้เบือใน

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรังเศส 

กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทีมีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนนชองเอลิเซ่ในปารีส ความยิงใหญ่ของพระราชวงัแวร์ซายส์ จุดเปลียน

ของการปกครองทีโลกจะตอ้งจดจาํ เส้นทางท่องเทียวแสนสวยของยโุรปนีกาํลงัรอท่านมาร่วมเดินทางไปกบัเรา 

วันวันทีที  11  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ดูไบ ดูไบ --  กรุงโรม (อิตาลี)กรุงโรม (อิตาล)ี    

07.00 น. 
พร้อมคณะที สนามบินสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ T ประตู  
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกในเรืองสัมภาระและการ
เช็คอิน 

 

.  น. ออกเดินทางสู่ ดไูบ โดยเทียวบิน EK 375  Airbus 380 

13.00 น. ถึง สนามบินดูไบ  รอเปลียนเทียวบิน  

.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงโรม โดยเทียวบินท ีEK 095 Boeing 777 

20.05 น. 
ถึง สนามบิน ลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถนาํท่าน
เขา้สู่ทีพกัโร งแรมทีพกั 

 

 
นาํท่านเขา้สู่ทีพกั Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel ****  
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วันที วันที 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาติกัน นครรัฐวาติกัน --  โคลอสเซียม โคลอสเซียม --  นําพุเทรวีนําพุเทรวี  --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  เซียเซียน่าน่า    
07.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  Buffet  

.  น. นาํท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน ซึงเป็นรัฐอิสระและศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ตืนตาตืนใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทีได้รับการ
ตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปันแกะสลัก เฟียต้า (Pieta) ผลงานชินเอกของไมเคิลแอง
เจโล เสาพลับพลา ทีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีหาชมได้ยาก ซึง
ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิงทีสาํคญัลาํค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีทงัสิน  

(31 ก.ม.) 

 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
ช่วงบ่าบ นาํเทียวชมเมืองหลวงทียิงใหญ่มีอายเุก่าแก่กว่า ,  ปี นาํท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอส

เซียม ไดรั้บการยกย่องให้เป็น  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถูก
สร้างขึนในปี ค.ศ.80 (ตน้คริสต์ศตวรรษที ) อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหิน
ทราย สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ืนสนามประลองมีห้องใตด้ินทีสร้างขึน
เพือขงัสิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจุบนัไดมี้
การบูรณะเป็นโบราณสถาน ทีสามารถดึงดูดนกัท่องเทียวไดท้วัโลก ถ่ายรูปกบัประตูชัย
คอนสแตนติน ผ่านชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์โรมันฟอรัม ซึงเป็นศูนยก์ลางชีวิตใน
เมืองของโรมยุคโบราณ สนามกีฬามักซีมุส ทีเก่าแก่และยิงใหญ่ทีสุดจุคนได ้250,000 คน 
แลว้ไปชม นําพุเทรวี ผลงานมาสเตอร์พซีของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ท่านไดส้าํรวจสินคา้
แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขต ย่านบันไดสเปน ทีมีชือเสียงและคลาคลาํไปดว้ย

(232 ก.ม.) 

 



ใบอนญุาตเลขท ี /  

EUR04_IT-CH-FR 10 Days_2022-2023     2 

 

นกัท่องเทียว จากนันเดินทางสู่ เมืองเซียน่า ซึงเป็นเมืองสวยงามทีไดรั้บการขึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ระหว่างเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยธรรม
ของชาวอีทรัสกัน ทีอยู่มาตงัแต่ครังก่อนคริสต์กาล จนกระทังโรมันเข้ามาครอบครอง 
บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงัอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิทีเหมาะสมผ่านท้องทุ่ง
เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนัดีของแควน้นี  

18.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั Four Points by Sheraton Siena **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที วันที 33  เซียน่า เซียน่า --  หอเอนหอเอนปิซ่า ปิซ่า --  ฟลอเร้นซ์ ฟลอเร้นซ์     
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองปิซ่า อนัเป็นทีตงัของ หอเอนปิซ่า เป็นสิงมหัศจรรย์  ใน  ของโลก นาํเขา้

สู่ จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอศัจรรย"์ หรือทีได้รับ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชือ จตัุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือ บริเวณทีลอ้มรอบดว้ยกาํแพง
ใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิงก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน 
(Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริมสร้างปีค.ศ.1173  แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 ปัจจุบัน
ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที
ระลึกตามอธัยาศยั 

(129 ก.ม.)  

 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
ช่วงบ่าย เดินทางเขา้สู่ เขตเมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอ

เนสซองส์ และเป็นเมืองทีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มี มหาวิหารซานตามา
เรียเดลฟิโอเร แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นทีตงั
รูปปันเดวิดของแทม้านานกว่า  ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเด
มี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ทีเก็บงานศิลปะลาํค่าในยุคกลางใกล ้ชมสะพานอนัเก่าแก่
เวคคิโอ สะพานแห่งแรกทีขา้มแม่นาํอาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั STARHOTELS VESPUCCI **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที วันที 44  ฟลอเร้นซ์ ฟลอเร้นซ์ --  เกาะเวนิสเกาะเวนิส    --  ล่องเรือกอนโดล่า ล่องเรือกอนโดล่า   --  เมสเตร้เมสเตร้    
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ทีมีความมงัคงั และเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมมากทีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หนึงทีมีนักท่องเทียวมา
มากทีสุดแห่งหนึงอีกดว้ย มีนกัท่องเทียวมาเยือนไม่ตาํกว่า  ลา้นคนในทุกๆ ปี  

(248 ก.ม.) 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นาํท่าน ลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองทีไม่มีรถยนต์วิงผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะนอ้ย

ใหญ่กว่า  เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกนักวา่  แห่ง ขึนฝังทีซานมาร์โค ศูนยก์ลาง
ของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นทีประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต
และมีความรุ่งเรือง เมือครังทาํการคา้กบัตะวนัออกไกล สะพานถอนหายใจทีมีเรืองราวน่า 
สนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่ งานฝีมือตังแต่ครังบรรพบุรุษทีมีชือเสียง ชมความ
สวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค ทีกวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ 
ไบเซนไทน์ทีแมแ้ต่นโปเลียนยงัหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอ
ระฆงั และ เสาแห่งนกับุญ ทาํให้ดูงามสง่ายงินกั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเทียวชมเกาะอนัแสน
โรแมนติก หรือชอ้ปปิงสินคา้ของเมืองอาทิ ผา้ลูกไม ้หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที
เปิดให้บริการมาตงัแต่ปี 1720 นาํท่านสัมผสัความเป็นเวนิส ดว้ยการ ล่องเรือกอนโดล่า 
เพือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลาํคลองน้อยใหญ่สลับด้วย บ้านเรือนทีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัแกรนด์คาแนล คลองทีกวา้งทีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างทีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมทีสะพานเรียลอลัโต ้

 

 

18.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 



ใบอนญุาตเลขท ี /  

EUR04_IT-CH-FR 10 Days_2022-2023     3 

 

19.30 น. คณะนงัเรือกลบัสู่ฝังแผน่ดินใหญท่ีท่าเรือตรอนเคตโต ้  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที วันที 55  เวนิส เมสเตร้ เวนิส เมสเตร้ ––  มิลาน มิลาน   --  ทาสซ์ ทาสซ์ --  แซร์มัทแซร์มัทท์ท์    
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Buffet 
08.00 น. นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองทีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน

ของโลก นาํคณะท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จุดศูนยก์ลางอนัศกัดิสิทธิคือ ดูโอโม 
(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคทีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี  ดา้นนอก 
มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน  ยอด และมีรูปปันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 
2,  ชิน บนสุดมีท์รูปปันทองขนาด  เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้
ท่านไดถ้่ายภาพเป็นทีระลึก แลว้ผ่านชม แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที
เก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนนันาํท่านชม โรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชม รูปปัน
ของลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกทีโด่งดงั 

(330 ก.ม.) 

 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองแซร์มัทท์ เมืองทีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิงและเป็นเมืองทีไดรั้บการยกย่อง

ว่าปลอดมลพิษทีดีของโลก  ตงัอยู่บนความสูงกว่า ,  เมตร ( ,  ฟุต) เป็นเจา้ของ
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  สินสุดการเดินทางดว้ยรถโค้ช 
คณะนงัรถไฟสู่หมู่บา้นแซร์มทั  

(  ก.ม.) 
 
 
 

 
19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL SONNE ZERMATT **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที วันที 66  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น   --  แซร์มัทแซร์มัทท์ท์    
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  Buffet 
09.00 น. นําท่านสู่ สถานีเคเบิลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพือสัมผัสกับ

ความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีสูงถึง ,  เมตร และไดชื้อว่าเป็นยอดเขาทีมี
รูปทรงสวยทีสุดของเทือกเขาแอลป์ นังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวแบบพาโนรามาวิว (นงัได ้  
ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา แลว้เปลียนเป็น เคเบลิคาร์ ใหญ่จุได้
กว่า  คน ชืนชมกบัทิวทศัน์ทีสวยงาม ณ จุดสูงทีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,  
เมตร สูงกว่ายอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลงัก์ ชม ถํานาํแข็ง ทอียูสู่ง
ทีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกันาํแข็งทีสวยงาม ลานหิมะกวา้งให้ท่านได้
สัมผสัอย่างจุใจ หลงัจากนันอิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนใน
เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเทียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทงัยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   

 

 

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
ช่วงบ่าย เดินทางลงจากยอดเขา อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนเดินเทียว

ชมเมืองปลอดมลพิษ อีกทงัยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   
 

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL ZONNE ZERMATT**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที 7 แซร์มัทท์  - เจนีวา - ชมนําพุเจ็ตเดออัว -  ลียง  (ฝรังเศส) – นังรถไฟ TGV สู่ปารีส  
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา เมืองทีว่ากันว่าเป็นพนัธรัฐสวิสทีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นทีตงัของธนาคารจาํนวนมาก นาํท่านผ่าน
ชมทีตงัขององคก์ารสหประชาชาติ ผา่นชมสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า ศาลากลางเมือง
เจนีวาทีมีความเก่าแก่กว่า  ปี จากนนั นาํทา่นชม นําพุ Jet d’Eau นนัตงัอยูใ่จกลางของ
ทะเลสาบเจนีวา นาํพุ เจ็ต เดอ อวั นนัสร้างขึนมาเพือใชใ้นวตัถุประสงคอื์น ในตอนเเรก 
ทาํหน้าทีเป็นเหมือนลินเพือระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอลิก ซึงจะสูบฉีบนํา
ให้กบับรรดาช่างฝีมือของเมืองเจนีวา ซึงก็สร้างความตืนตาตืนใจในยุคนนัอยู่พอสมควร 
จนเมืองานเสร็จสินลงเเลว้ ก็ไดมี้การยา้ยท่อนีมาอยูต่รงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการ
เสริมเป็นเครืองสูบนาํจาํนวน  ตวัทีสามารถแดนาํขึนไปสูงถึง  เมตรดว้ยความเร็วกว่า 

 กิโลเมตรต่อชวัโมง จนกลายมาเป็นอกีหนึงสถานทีท่องเทียวสาํคญัของเมือง 
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12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
ช่วงบ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (Lyon) เมืองสําคัญทางตอนใต้ของฝรังเศสโดยใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศ  นาํท่าน นังรถไฟความเร็วสูง TGV สู่ กรุงปารีส วงิดว้ยความเร็ว 
 กิโลเมตรต่อชวัโมงใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง 

 

 เดินทางถึง สถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon กรุงปารีส รถโคช้ทอ้งถินนาํท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

 

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE****  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วันทีวันที  88  เทียวชมกรุงปารีส  - ล่องแม่นําแซนน์     
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  Buffet 
ช่วงเชา้ นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ซึงในอดีตเป็นพระราชวงัทีใหญ่โตมากทีสุดของโลก สร้าง

ขึนในสมยัพระเจา้ฟิลิปออกุสต์ราวคริสตศ์ตวรรษที 13 ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนีกลายเป็น

พิพิธภณัฑที์สําคญัและใหญ่โตทีสุดในปารีส ภายในเป็นทีเก็บรักษาวตัถุโบราณต่างๆ ทีมี

ค่าและมีชือเสียงของโลก เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือ ภาพโมนาลิซ่า อนั

เป็นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถุโบราณ

ซึงเป็นศิลปะอนัลาํค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิน ทีฝรังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา

ในอดีต ส่วนใหญ่ไดม้าจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูป

แกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนัส (Venus 

de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชือดังชาวอเมริกัน ได้สร้างทางเข้า

พิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเนือทีบนลานนโปเลียน ทาํให้สถาปัตยกรรม

ของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีดูโดดเด่นเป็นสง่า 

 
 

 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 

ช่วงบ่าย นาํเทียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชนัชนันําของโลก ผ่านชม ย่านถนนชองป์    

เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึงเป็นถนนสายสําคญัมีความยาว 2 ก.ม. ร่มรืนไปดว้ยเงาตน้    

ปาตานสองฝัง มีทงัร้านคา้ชนันาํ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้นาํพุ ภตัตาคารชนัเลิศ ร้าน

กาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีมีสีสันตลอด 24 ชวัโมง จนไดชื้อว่าเป็น ถนนทีสวยทีสุดใน

โลก บันทึกภาพ หอไอเฟล จากมุมกวา้ง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรั้บการกล่าวขาน

ว่าเป็นพิพิธภณัฑที์มีชีวติโดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยงิใหญ่ 

 

18.00 น. ล่องแม่นาํแซนน์และดินเนอร์บนเรือ พร้อมชมสถานทีสําคญัคู่บา้น คู่เมือง โบราณสถาน

และอาคารทีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทาํให้ปารีส

โดดเด่นเป็นมหานครทีงดงามแห่งหนึงของโลก 

 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE****  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วันที 9 พระราชวังแวร์ซายส์  - ห้างแกลลอรีลาฟาแยตต์ - ดูไบ  

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  Buffet 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใหญ่ทีสุดในปฐพีซึงอยู่ห่างจากจุด

ศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงันีไดรั้บการ
บูรณะเรียบร้อยแลว้ นาํเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอ
พอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของ
พระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรังเศส ควรค่าแก่
การยกย่องให้เป็นพระราชวงัทีงดงามลาํค่าทีสุดแห่งหนึงของโลก  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Thai 
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ช่วงบ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิงสินคา้แบรนด์ทีโด่งดงัของฝรังเศส อาทิ สินคา้ประเภท นาํหอม, 
เครืองสําอาง, เครืองประดบั, เครืองแต่งกายในร้านดิวตีฟรี ทีคืนภาษีให้กบันัก ท่องเทียว
โดยเฉพาะ หรือ แบรนด์ชนันาํของฝรังเศสและอิตาลี ใน ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟา
แยตต์ ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด 

 
17.00 น. อาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร Chinese 
18.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล เพอืเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้าํ TAX 

REFUND คนืภาษีก่อนการเช็คอนิ 
 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเทียวบินที EK 076 Airbus 380 

วันที วันที 1100  ดูไบ ดูไบ --  กรุเทพฯกรุเทพฯ    
06.35 น. ถึง สนามบินดูไบ รอเปลียนเทียวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK 372 Airbus 380 
19.15 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************  
 

   

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  
CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  
DDBBLL  

SSGGLL  
SSGGLL  

SSUUPPPP  
NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  
 –  มกราคม  

113838,,000000..--  124124,,000000  110110,,000000  1188,,000000  1212,,000000  
--3232,,000000..--  

--2244,,000000..--  
 –  กุมภาพนัธ์  

 –  มีนาคม  

**  –  เมษายน  ** 
 

145,000.- 131,000 110,000 18,000 12,000 
-38,000.- 
-28,500.- 

 เม.ย. –  พ.ค.  

113838,,000000..--  124124,,000000  110110,,000000  1188,,000000  1212,,000000  
--3232,,000000..--  

--2244,,000000..--  
 –  พฤษภาคม  
 –  พฤษภาคม  

             
ค่าทัวร์รวม : 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลิง ณ วนัที   กรกฎาคม  
 ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ มาตรฐานยโุรป 
 ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าทีเกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ากระเชา้ไฟฟ้าขึนเขาแมทเทอร์

ฮอร์น / ค่ารถไฟชัน 2 TGV สู่ปารีส / ค่าล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารคาํ / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ลูฟร์ 

 โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการ
จดัโรงแรมทีพกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลทาํให้โรงแรมไม่มีห้องพกัว่าง หรือ 
การปรับราคาสูงขึนกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมทีอยู่ในระดบัเดียวกนั แต่เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน ค่าอาหารตามทีระบุ
ในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจาํกัดในการรับประทานอาหาร
บางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือความเหมาะสม  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเกน้) **เป็นไปตามเงือนไขและกฏเกณฑข์องสถานฑูตกลุ่มเชงเกน้** 
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบติัเหตุ สําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท 
ทงันีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพทีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ  ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน  กิโลกรัม  
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และค่าภาษหัีก ณ ทีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถนิ 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษ
ในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว 
ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพมิ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้
เดินทางหนึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ
ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอืออาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลูกคา้ดงัต่อไปนี 
1. เด็กทีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผูสู้งอายทีุมีความจาํเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความราํคาญ

ให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท้ีก่อหวอด ประทว้ง ยุยงให้ผูร่้วมเดินทาง
บงัคบัให้หวัหนา้ทวัร์ตอ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียว
ได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลกิและขอเงินค่าบริการทีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง  วัน คืนเงินมัดจําทัวร์ โดยหักค่าดาํเนินการในการทาํวีซ่า+ค่าบริการในการทาํวีซ่า 
2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว ให้คืน % ของ

เงินค่าบริการ โดยหักค่าใช้จ่ายทีจ่ายจริง 
2.1 ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทีไดจ่้ายจริง เพือการเตรียมการจดัการนาํเทียวต่อไปนี ให้นาํมาหักจากเงิน ค่าบริการที

ตอ้งจ่ายตามขอ้  แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงินค่าบริการทีไดช้าํระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียวไม่ได ้ทงันี
ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 

 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
 ค่ามดัจาํของบตัรโดยสารเครืองบิน 
 ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นอืนๆ 

3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว ให้คืน % ของเงิน
ค่าบริการ 

4. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว  ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ทีนํามาใช้นี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.  โดย

ประกาศใชน้บัตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เป็นตน้ไป 
ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ทสีายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ REFUND ได้
หรือไม่ก่อนทีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
หากการเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, 
ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน ์สายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย ์ 
ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนนั ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที  กรกฎาคม  การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพมิ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวัในทุกกรณี 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัทีมีเตียงเดียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั 2 ท่าน 
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 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สาํหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทงันี

ขึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึนอยู่

กบัขอ้จาํกดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้อง
ติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน หรือ
ยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่งอาบนาํ ซึงขึนอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้อง
ใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิมเติมได ้

สถานทีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชมนนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิด

โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯ
จะคนืเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้แต่หากมี
การล่าชา้ หรือเหตหุนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืน
เงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หน้าทีในช่วงวนัเดินทาง
ของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บ

โดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึนลงได ้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืน
ได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนัประหยดั / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขนึเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
 เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้ ทงันีขนึอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไมรั่บภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึงจะรับผดิชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไมเ่กิน ,  บาท / ท่าน 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้กาํหนดทีชดัเจนในเรืองการสูบ
บุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผูสู้บบหุรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุ
มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 
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เอกสารในการยนืวีซ่าของประเทศอติาลี  ใช้เวลายนืประมาณ  วันทําการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิวมือด้วยตนเอง ณ ศูนยร์ับคาํร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) 

VFS อิตาลี : เดอะพลาซ่า, ชนั  ยนิูตที  และ  อาคารจามจุรีสแควร์, ถนนพญาไท,แขวงวงัใหม่, เขตปทุมวนั, 
กรุงเทพฯ 

 พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอนื ควรนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายตอ่การอนุมตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด  นวิ จํานวน  ใบพนืหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน  เดือนและเหมือนกนัทงั  รูป 
 สาํเนาทะเบียนบา้น , สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ , สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล , สาํเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 สาํเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์  และกรณีทีผูเ้ดินทางอายเุกิน  ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมี

บิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท สังกดัทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษทันีและช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบ
กาํหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานทียืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน  วัน ก่อนการไปยืนวีซ่าในแต่ละประเทศ) 

 ในกรณีทีมีหนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั ตอ้งแนบสําเนาสญัญาว่าจา้ง และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน ประกอบการพิจารณา 
 กรณีทีเป็นเจ้าของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม

วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษ ีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั  เดือน 
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน  วันจากวันยืนคําร้องวีซ่า พร้อม

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน  วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทังสิน  ทงันีควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงิน
สมาํเสมอ และมีจาํนวนไม่ตาํกว่า  หลกั เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเมือกลบั
สู่ภูมิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ดว้ย ***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ – แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุชือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเป็นนักเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านนั พร้อมสําเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีทีเด็กอายุตาํกว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยืน
เรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการ
เขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทงันีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการ
ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

 และเงือนไขทีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ  

 


