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อิ ต าลี สวิต เซอร์ แลนด์ ฝรั่ งเศส
จุ ด เด่ น





ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
ถ่ายรูปที่ระลึกด้ านหน้ า สนามกีฬาโคลอสเซียม
ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ชม นา้ พุเทรวี่ จุดกาเนิดของเสียงเพลง ทรี คอยน์ออฟเดอร์ ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง











ชม มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงาม, หอเอนปิ ซ่ า สัญลักษณ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
ลงเรื อเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
ชม จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค
ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้ าผาหิน เป็ นอนุสาวรี ย์ที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมือง
นัง่ รถไฟพิชิตยอด เขาจุงฟราว
ถ่ายรูปที่ระลึก หอไอเฟล
นาท่าน ล่ องเรือบาโตมูซ ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านในกลางกรุงปารี ส
พระราชวังแวร์ ซายส์ เพื่อเข้ าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
อิสระเลือกซื ้อสินค้ า แบรนด์เนมที่ ห้ างแกลาลี่ลาฟาแยต เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่

ชื่ อ โปรแกรม อิ ต าลี สวิต เซอร์ แลนด์ ฝรั่ งเศส
จานวน 8 วั น 5 คื น
กาหนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อาบูดาบี

15:30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY405
อาบูดาบี - โรม - วาติกัน - ปิ ซ่ า (อิตาลี)

18:25 น.
วันที่ 2
22:00 น.
02:35 น.
07:05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอาศยาน ฟิ อูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่
EY085
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟิ อู มิชิโน เมื องโรม หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ เดินทาง และตรวจรั บสัมภาระ
เรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ กรุงโรม Rome เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรี ยงไกร
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ที่พัก

ในยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี ที่ผ่านมาแล้ ว เข้ าสู่ นครวาติกัน Vatican รัฐอิสระที่ปกครอง
ตนเอง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
สถาปัตยกรรมล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก เพียต้ า ผลงานของศิลปิ นเอก
ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปั จจุบนั เป็ นสิ่งล ้าค่าคู่บ้านคู่เมืองของ
อิตาลี จากนันน
้ าคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้ านหน้ า สนามกีฬาโคลอสเซียม Colosseum โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกเคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้ กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน Arch of
Constantine สัญลักษณ์ แห่งชัยชนะ และที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม จากนัน้ นาชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้ กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี
ในโอกาสต่างๆ ชม อนุ สาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นพระบิดาของชาวอิตาลี จากนัน้ นา
คณะชม นา้ พุเทรวี่ Trevi Fountain จุดกาเนิดของเสียงเพลง ทรี คอยน์ออฟเดอร์ ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง ชมความสวยงาม
ของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็ อค ซึ่งเป็ นเรื่ องราวของเทพมหาสมุทร ตามตานานกล่าวไว้ ว่าหากใครได้ มาถึง
น ้าพุแห่งนี ้แล้ วโยนเหรี ยญอธิษฐานทิ ้งไว้ จะได้ กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง อิสระให้ ท่านเดินเล่นหรื อเลือกซือ้ สินค้ า
ต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน Spanish Steps แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชือ้ ชาติ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า Pisa ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา อยู่ในแคว้ นทัสกานี ฝั่ งแม่นา้ อาร์ โน ประเทศอิตาลี
อยู่ท างตะวันตกของเมือ งฟลอเรนซ์ ฟี เรนเซ ประมาณ 100 กิ โลเมตร และทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของเมื อ งเซี ย
นาปรมาณ 130 กิโลเมตร จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซาได้ รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.
1987
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel Galilei (Pisa , Italy) หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3

ปิ ซ่ า - เวนิส เมสเตร (อิตาลี)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าสูบ่ ริเวณ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี Compo Dei Miracoli ที่ประกอบด้ วยกลุม่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์สถานที่ ตงของ
ั้
มหาวิห ารดูโอโม Duomo ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่อ งลือ ชม หอเอนปิ ซ่ า
Leaning Tower of Pisa สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่ มสร้ างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้
เวลาสร้ างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้ างต้ องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้ างไปได้ ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐาน
ขึ ้นมา และต่อมาก็มีการสร้ างหอต่อเติมขึ ้นอีกจนแล้ วเสร็จ โดยใช้ เวลาสร้ างทังหมดถึ
้
ง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิ ซ่านี ้ กาลิ
เลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ ใช้ เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้ มถ่วงของโลกที่ว่าสิ่งของสองชิน้
น ้าหนักไม่เท่ากัน ถ้ าปล่อยสิ่งของทังสองชิ
้
น้ จากที่สงู พร้ อ มกันก็จะตกถึงพื ้นพร้ อมกัน จากนัน้ ให้ ท่านอิสระได้ ถ่านรู ป
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และเลือกซื อ้ สินค้ าที่ระลึกราคาถูก จากนัน้ นาเดินทางโดยรถโค้ ช สู่เขต เวนิส เมสเตร์ Venice Mestre ซึ่งเป็ นฝั่ ง
แผ่นดินใหญ่โดยระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเส้ นทางอันคดโค้ งและหุบเขาสูง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรือตรอนเชโต้ จากนันลงเรื
้
อเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการกล่าวขานว่าโรแมน
ติกที่ สดุ แห่งหนึ่งของโลก เมือ งที่ ใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนนมีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อ ม
มากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์ โค ศูนย์ กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่ เชื่อ มต่อ
ระหว่าง Doge Palace ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเวนิซในอดีต ชม จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค Piazza San Marco
ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ คเป็ นฉากหลังสร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองของเวนิซตาม
อัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้ วมูราโน่ ต้ นตารับของการเป่ าแก้ วของชาวมูราโน่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะมาตังแต่
้ บรรพชน โดย
เครื่ องแก้ วแต่ละชิ ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่อ งเที่ยวทั่วโลก อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นถ่ายรูปหรื อ
ล่ องเรือกอนโดล่ า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซสู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงาน
ก่อสร้ างที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะด้ านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล ได้ เวลา
นัดหมายนาคณะลงเรื อเดินทางกลับสูฝ่ ั่งที่ ท่ าเรือตรอนเชโต้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ท่ าเรือซานมาร์ โค เพื่อลงเรื อกลับสู่ ท่ าเรือตอนเชโต้
Quolity Hotel Delfino Venice Mestre (Venice Mestre , Italy) หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

เวนิส เมสเตร้ - มิลาน (อิตาลี) - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์ แลนด์ )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้ รับสมญานามว่า
หลังคาแห่งทวีปยุโรป The roof of Europe เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ ว ก็ยังมี
ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้ วยดงดอกไม้ ป่าและทุ่งหญ้ าอันเขียวชอุ่ม
อยู่ริมทะเลสาบ เป็ นสถานที่ได้ ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สดุ ในสวิส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านไปชม สะพานไม้ ชาเปล หรื อ สะพานแห่ งวิหารชาเปล Chapelbridge ซึ่งข้ ามแม่น ้ารอยซ์ เป็ นสะพาน
ไม้ ที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก มีอายุหลายร้ อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ ของเมืองลูเซิร์น สะพานวิหารนีเ้ ป็ นสะพานที่
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อ มต่อไปยังป้อ มแปดเหลี่ยมกลางนา้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน
เรื่ องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั
สะพานไม้ นี ้ถูกไฟไหม้ เสียหายไปมาก ต้ องบูรณะสร้ างขึ ้นใหม่เกือบหมด นาท่านชม รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้ าผาหิน
เป็ นอนุสาวรี ย์ที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมือง ที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์อยู่ อนุสาวรี ย์รูป
สิงโตแห่งนี ้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้ น ใช้ เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตังแต่
้ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้ านความกล้ าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกัน
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พระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 และเลือกซื ้อของที่ระลึก สินค้ าคุณภาพดีของสวิตเซอร์ แลนด์ อาทิ
นาฬกิ าดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหาร ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Grand Europe (Lucerne , Switzerland) หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

กรินเดอร์ วาล กรุน - เลาเทอบรุนเน่ น (สวิตเซอร์ แลนด์ ) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ Grindelwald เพื่อ นาท่าน นั่ งรถไฟไต่ ภูเขาสาย จุงฟราวบาห์ เนน สู่ยอด
เขาจุงฟราว Jungfraujoch เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ด (Kleine Scheidegg) ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
เมื่อ ปี 2440 เมืองอันได้ ชื่ อว่าเป็ นเมืองสกีรีสอร์ ทที่สวยที่สดุ ในโลกตังอยู
้ ่ในหุบเขารายล้ อ มด้ วยภูเขาที่สวยงาม เป็ น
สถานที่ที่โรแมนติก ซึ่งได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์ แลนด์ ระหว่าง
ทางก่อนถึงยอดเขาจุงเฟรา ท่านสามารถพบเห็น บ้ านสไตล์สวิสน่ารักๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทงั ้ บ้ านสีนา้ ตาล
เข้ มตัดกับหน้ าต่างสีแดงสด , สีครี มอ่อนตัดกับประตูหน้ าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่
สลับกันระหว่างสีเขียวของทุ่งหญ้ า กับ ภูเขา พื ้นที่ที่ปกคลุมด้ วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ ท่านได้
ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในทวีป
ยุโรป (Top of Europe) นาท่านชม กลาเซียร์ หรื อธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จากนัน้ สนุกสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้ าง
Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป สามารถมองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถา้ นา้ แข็งที่แกะสลักให้
สวยงาม อยู่ใต้ ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Alestsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22
ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ดโดยที่ทาการไปรษณี ย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป อิสระให้ ท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนยอดเขาจูงเฟรา GLETSCHER RESTAURANT)
นาท่านเดินทางลงจากยอดจุงเฟรา สู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่ น Lauterbrunnen เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ด
Kleine Scheidegg นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง Dijon อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้ นเบอร์ กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้ างใหญ่
แหล่งผลิตมัสตาร์ ดชื่อดัง อีกทังยั
้ งมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชนั ้ เลิศอีกด้ วย ผ่านชมอาคารบ้ านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์
โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจดุ เด่นคือการมุงหลังคาด้ วยกระเบื ้องสีแดงสดจัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Campanile Dijon Centre - Gare (Dijon , France) หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 6

ดิจอง - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่ องเรือบาโตมูซ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องปารี ส Paris เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ ่บนแม่นา้ แซน บริ เวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้ นอี ล เดอ ฟร็ องส์ จากการตังถิ
้ ่นฐานมากว่า 2 พันปี ปั จ จุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่ง และด้ วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้ กรุงปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมลาน จัตุรัสคองคอร์ ท สถานที่ซึ่งเคยเป็ นลานประหารพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต ผ่านชม
ประตูชัย อาร์ ก เดอ ทรี ยงฟ์ เดอ เลตวล หรื อ ที่ร้ ูจักกันในชื่อ ประตูชัยฝรั่งเศส เป็ นอนุสรณ์ สถานที่สาคัญในกรุ ง
ปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ ่กลางจัตรุ ัสชาร์ ล เดอ โกล หรื อเป็ นที่ร้ ูจกั กันในนาม จัตรุ ัสแห่งดวงดาว Place de l'Étoile
อยู่ทางทิศตะวันตกของช็อ งเซลีเซประตูชัยแห่งนี ส้ ร้ างขึน้ เพื่อ เป็ นการสดุดีวีรชนทหารกล้ าที่ได้ ร่วมรบเพื่อ ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบนั ยังเป็ นสุสานของทหารนิรนามอีกด้ วย ประตูชัยนีเ้ ป็ น
ส่วนหนึ่งของแกนกลางอันเก่าแก่ L'Axe historique ซึ่งเป็ นถนนเส้ นตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ ไปยังชานกรุงปารี ส
ออกแบบโดยฌ็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียวุ ชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกาลังต่อสู้กบั ทหารเยอรมันเต็มไปด้ วยเครา
และใส่เกราะเป็ นสัญลักษณ์เพื่อเป็ นการปลุกใจ และเป็ นอนุสรณ์ สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ผ่านชม อาคาร
ทหารผ่ านศึกปารีส อาคารแห่งนี ้มักรู้จกั กันในชื่อ Les Invalides ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่หลายตึกที่นี่เป็ นสถาน
ที่ตงของพิ
ั้
พธิ ภัณฑ์ และอนุสรณ์ สถานจานวนหลายแห่งซึ่งล้ วนแล้ วมีประวัติศาสตร์ เกี่ยวเนื่องกับความเกรี ยงไกรของ
กองทัพฝรั่งเศสและระลึกถึงเหล่าทหารหาญ อาคารแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ภายใต้ การพระราชดาริ
ของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 เพื่อใช้ เป็ นที่พกั ทหารที่บาดเจ็บและพิการจากสงคราม กลุ่มอาคารส่วนใหญ่เป็ นสถานที่ตงของ
ั้
พิพธิ ภัณฑ์ทหาร ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทางทหารของกองทัพฝรั่งเศส แบบจาลองป้อมปราการ นอกจากนี ้
ยังเป็ นที่ฝังศพของเหล่าทหารที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส รวมไปถึงจักรพรรดินโปเลียนผู้เกรี ยงไกร นาท่าน อิสระเลือกซือ้
สินค้ า ที่ร้านค้ าปลอดภาษีที่ ร้ านเบนลุกซ์ ที่ใหญ่ที่สดุ ใจกลางกรุงปารี ส มีส่วนลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้
อาทิ เครื่ องสาอางค์, น ้าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง แบรนด์เนมเป็ นต้ น ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ LOUVRE
MUSEUM ซึ่ งตังอยู
้ ่บนฝั่ งขวาของแม่น า้ แซนน์ สร้ างในคริ สตศตวรรษที่ 12 เดิมเป็ นที่ ตงั ้ ป้อ มปราการ และเป็ น
พระราชวังที่ ประทับของกษัตริ ย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ด้านหน้ าเป็ นป็ นระมิดแก้ ว ภายในเป็ นที่สะสมงานศิลปะตังแต่
้
พระเจ้ าฟรังคซัวร์ ที่ 1 นาท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยโครงสร้ างเหล็กตังอยู
้ ่บนช็องเดอมาร์ บริ เวณ
แม่นา้ แซน ในกรุ งปารี ส หอไอเฟลเป็ นสัญ ลักษณ์ ของประเทศฝรั่ งเศสที่ เป็ นที่ ร้ ู จักกันทั่วโลก ทัง้ ยังเป็ น หนึ่งใน
สิ่งก่อสร้ างที่ มีชื่ อเสียงที่ สดุ ในโลกอี กด้ วย หอไอเฟลเป็ นหนึ่งในสิ่งก่อ สร้ างที่ โด่งดังที่ สดุ แห่งหนึ่งของโลก ตัง้ ชื่อ ตาม
สถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล ผู้เป็ นทัง้ สถาปนิกและวิศวกรชัน้ นาของฝรั่งเศส หอไอเฟลถูกสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ น
สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้ าโลก ในปี ค.ศ. 1889 Exposition universelle de Paris de 1889 หอคอยสูงงดงามแห่ง
นี เ้ ป็ นดาวเด่นที่ สร้ างความประทับใจแก่ผ้ ูร่วมงาน ซึ่ งต่อ มาได้ ร้ ู จักในนามหอไอเฟล นับ ตัง้ แต่นัน้ ได้ กลายมาเป็ น
สัญลักษณ์ของกรุงปารี ส และในปี พ.ศ. 2549 นักท่องเที่ยวกว่า 6,719,200 คนได้ เข้ าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้ และกว่า
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200,000,000 คนตังแต่
้ เริ่มก่อสร้ าง ส่งผลให้ หอไอเฟลเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่มีคนเข้ าชมมากที่สดุ ต่อปี อีกด้ วย หอไอเฟลสูง
324 เมตร 1,063 ฟุต หรื อสูงเท่ากับตึก 81 ชัน้ เมื่อหอไอเฟลสร้ างเสร็จในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) หอไอเฟลกลายเป็ น
สิ่งก่อสร้ างที่ สงู ที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรี ย์วอชิงตัน และได้ ครองตาแหน่งนีม้ าเรื่ อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ.
1930) ก็ได้ เสียตาแหน่งให้ แก่ตกึ ไครส์เลอร์ (319 เมตร หรื อ 1,047 ฟุต) ที่เพิ่งสร้ างเสร็ จ หอไอเฟลเป็ นสิ่ง ปลูกสร้ างสูง
ที่สดุ ในกรุงปารี ส นาท่าน ล่ องเรื อบาโตมูซ Bateaux Mouches River Cruise ไปตามแม่นา้ แซนที่ไหลผ่านในกลาง
กรุงปารี ส ชมสถานที่สาคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่งของแม่นา้ แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้ างภาพให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Mercure Paris La Defense 5 (Paris , France) หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7

ปารีส (ฝรั่งเศส) - อาบูดาบี

เช้ า

ค่า
17:30 น.
21:55 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ ซายส์ Chateau de Versailles เพื่อเข้ าชมความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่
ได้ รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร และสวยงามที่สดุ ในโลกซึ่งได้ รับการตกแต่งไว้ อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความ
งดงามของห้ องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้ วยภาพเขี ยนต่างๆ และเฟอร์ นิเจอร์ ชนั ้ ดี อาทิ ห้ องอ
พอลโล, ห้ องนโปเลียน, ห้ องบรรทมของราชินี , ห้ องโถงกระจกท้ องพระโรง, ห้ องสงคราม และห้ องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่ง
รวบรวมเรื่ องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน อิสระเลือกซื ้อสินค้ า แบรนด์เนมที่ ห้ างแกลาลี่ลาฟาแยต Lafayette เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่และมีชื่อเสียง
ที่สดุ ในประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั โรงโอเปร่าการ์ นิเยร์ สวรรค์ของนักช็อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหราล ้า
สมัยทังเสื
้ ้อผ้ า เครื่ องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่ องสาอาง สินค้ าทุกชิ ้นที่นี่ถกู อัพเดทให้ ใหม่ลา่ สุด
อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชาร์ ล เดอ โก Charles de Gaulle Airport ประเทศฝรั่งเศส
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY038

วันที่ 8

อาบูดาบี - สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

06:40 น.
08:50 น.
18:25 น.

เดินทางถึง อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY408
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ

เที่ยง
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อั ต ราค่ าบริ ก าร

วันเดินทาง

เดือน กันยายน
03 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
เดือน ตุลาคม
05 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61 - 05 พ.ย. 61
เดือน พฤศจิกายน
12 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
เดือน ธันวาคม
02 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61

หมายเหตุ

* SUPER PRO
* PRO

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เกิน เด็กไม่ เกิน 12
12 ปี พักกับ ปี พักกับ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)

วีซ่า
อิตาลี

49,555
55,555
59,555

49,555
55,555
57,555

49,555
55,555
55,555

9,500
9,500
9,500

4,500
4,500
4,500

* วันปิ ยมหาราช

65,555
68,555
67,555

63,555
66,555
65,555

61,555
64,555
63,555

9,500
9,500
9,500

4,500
4,500
4,500

* PRO
* PRO

55,555
55,555

55,555
55,555

55,555
55,555

9,500
9,500

4,500
4,500

* วันพ่อ
* วันรัฐธรรมนูญ

59,555
59,555

57,555
57,555

55,555
55,555

9,500
9,500

4,500
4,500

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ ที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณี ที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนื ้อสัตว์บางประเภท ให้ ท่านโปรดระบุมาให้ ชดั เจน
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ กรณี
ที่ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชื่อคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
ให้ ทางบริษัทในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
 กรณี เปลี่ยนชื่ อผู้เดินทางจะต้ อ งมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อตกลง มิฉะนัน้ ถ้ าแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ ออก
เอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมในส่วนนี ้
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 หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจา และค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริ ษัทจะจัดส่ง
ใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ท่านทางอีเมล์ หรื อแฟกซ์ที่ท่านได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านัน้
 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจักกัน กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้ อ ง TRP จะไม่มีในบาง
ประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรับนักท่อ งเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ อ งมีการเรี ยกเก็บเพื่อเป็ นสินนา้ ใจกับผู้
ให้ บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยมค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้เพื่อมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สาหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 ค่าอัตราเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณี ลกู ค้ าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ ครอบคลุมในเรื่ อ งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้ าหน้ าของบริษัท** อัตราเบี ้ยประกันเริ่มต้ น 390 บาท ขึ ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าบริการ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 50 Euro /ท่ าน ตลอดทริปการเดินทาง
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ฉะนัน้ กระเป๋ าจะต้ องไม่เกณฑ์นา้ หนักดังนี ้ กระเป๋ าโหลดใต้
เครื่ องบินจานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกรณีถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สงั่ เพิม่ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสาหรับราคานี ้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว

9






ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3. ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบริ ษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน
โดยชาระค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า)
 ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,500 บาท (ค่าวีซ่าอาจ
มีการเปลี่ยนแปลขึ ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม)
 ค่า ล่ องเรือกอนโดล่ า ที่เวนิส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (เรื่ อ 1 ลานัง่ ได้ 4-6 ท่าน/คิดเหมาลาๆ ล่ะ 120 Euro)
 ค่า ขึน้ หอไอเฟล ที่กรุงปารี ส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (ราคาประมาณ 10-15 Euro)
เงื่ อ นไขการเดิ น ทาง
เอกสารในการเดินทาง
หมายเหตุ
1.

2.

3.

4.

☒ พาสปอร์ ต

☒ วีซ่า

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี นี ้ ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินให้ ทงหมดโดยหั
ั้
กค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ ามี) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสาย
การบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทัง้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าวที่พาพักอยู่ในประเทศไทย
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
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5.

เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจา หรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท หรื อชาระโดยตรงกับทางทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

เงื่ อ นไขการจอง / การยกเลิ ก
การจอง หรือสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระมัดจา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ไม่ มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ ทางบริษัทดาเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้ องมีคา่ ธรรมเนียมในการดาเนินการ ท่านละ
4,500 บาท
 กรณีที่ ยังไม่ ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบินท่านละ 5,000 บาท พร้ อมค่าธรรมเนี ยมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือ ให้ ภายใน 7 วัน
หลังจากวันทราบผล
 กรณีที่ ออกตั๋วแล้ ว และวีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตาม
ราคาจริง
 กรณี วีซ่าไม่ ผา่ น การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
 การยื่ นขอวีซ่าเพื่อเป็ นการอ านวยความสะดวกให้ แก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อ มส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้ องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ หนึ่ง)
 กรณีท่านส่งเอกสารในการทาวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั ้งหมด
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 15,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจา
ตัว๋
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน ,
อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA สถานทูตอิตาลี
สถานที่ตดิ ต่ อ
การขอวีซ่าผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่า **ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ
15 วันทาการ ไม่ รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
การเตรียมเอกสาร
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
 หนังสือ เดินทางมีอายุเหลือ นับจากวันเดินทางสามารถใช้ งานได้ ไม่
ต่ากว่า 6 เดือน (ถ้ าท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่าให้ แนบมาด้ วย)
 รูปถ่ายสี 2” จานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอา
รูปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุย, หรื อใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้ , พื ้นหลังเป็ นสี
ขาว ต้ องไม่เป็ นลวดลาย และห้ ามเป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
 สาเนาทะเบียนบ้ าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์ มข้ อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ/เบอร์ บ้าน/เบอร์ ที่ทางาน/ที่อยู่ เพื่อใช้ ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณีที่ผ้ เู ดินทางสมรส และเอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คสู่ มรสเสียชีวติ ) ใบมรณะบัตร
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ ามี)
 หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรี ยมให้ ถกู ต้ อง ใช้ ทงั ้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกัน)
1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้ าของบัญชี ให้ ครบถ้ วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ ถูกต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต ) มี อายุไม่
เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
2. STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน นับขึ ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รั บรอง 1 ท่ าน และยอดแสดงในบัญ ชี ต้อ งไม่ก้าวข้ ามเดื อ น (สะกดชื่ อ -นามสกุล ให้ ถูกต้ อ งตามหน้ า
พาสปอร์ ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
3. สมุดบัญ ชี เงินฝากออมทรั พย์ อัพเดทให้ เป็ นปั จ จุบันและน าสมุดไปแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ สถานทูตในวัน
สัมภาษณ์
** ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ต้ องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านัน้ **
 หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้ หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้ าหนังสือรับรองต้ องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้ าของ
กิจการด้ วย
3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ ทาหนังสือชี ้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
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4. กรณีข้าราชการ ต้ องใช้ หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่
สามารถใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป และขอเพิม่ เติมดังนี ้)
 หนังสือรับรองการเรี ยน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน)
้ จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านัน้
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง และอายุไม่ เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี ้)
 หนังสือยินยอมให้ บตุ รเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ (ถ้ าเดินทางพร้ อมบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้อง
ทา)
 หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
 กรณีผ้ เู ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูตบิ ตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใช้ บตั รประชาชนเด็กได้ )
 สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
 ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
 กรณีที่บดิ า หรื อมารดาเป็ นข้ าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทางานจากต้ นสังกัด และสาเนาบัตรข้ าราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตังแต่
้ หน้ าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อมารดา
 สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้เดินทาง, บิดา และมารดาของผู้เดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถ่ นิ พานักอยู่ในประเทศไทย
 กรณีผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้ องใช้ เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้ อย 1 เดือน ดังนัน้
ต้ องเปลี่ยนเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
 ท่านต้ องทาการแจ้ งเข้ า – แจ้ งออก ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาใน
การพิจารณาผลวีซ่าขึ ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนั ดหมาย และโปรด
แต่ งกายสุภาพ ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เ อ ก ส า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ท า ง บ ริ ษั ท ใ ค ร่ ข อ ร บ ก ว น ท่ า น จั ด ส่ ง เ อ ก ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย เ ช่ น กั น
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เอกสารขอยื่น SCHENGEN VISA อิตาลี
***กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านัน้ ***
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาไทย)
2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
3. วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื ้อชาติ
ประเทศ
4. ที่อยู่ (ถ้ าที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด)

สัญชาติ

สถานที่เกิด

รหัสไปรษณีย์
4.1 ท่านอาศัยอยู่ในบ้ านหลังนี ้มาเป็ นเวลา
ปี
4.2 โทรศัพท์บ้าน
4.3 ที่ทางาน
4.4 มือถือ
4.5 โทรสารFax
4.6 E-Mail
5. มีหนังสือเดินทางมาแล้ วทังหมด
้
เล่ม
5.1 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า
วันที่ออก
หมดอายุ
5.2 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า
วันที่ออก
หมดอายุ
6. หนังสือเดินทางปัจจุบนั เลขที่
วันที่ออก
หมดอายุ
7. ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
7.1 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.2 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.3 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง

เดือน
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7.4 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.5 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.6 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.7 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.8 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.9 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.10 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
8. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศอังกฤษหรื อไม่
8.1 หากท่านเคยเข้ าประเทศอังกฤษเมื่อ
8.2 วันเดือนปี ที่เคยเข้ าครัง้ ล่าสุด
8.3 รวมทังหมดกี
้
่วนั
8.4 วัตถุประสงค์ในการไป
9. ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรื อประเทศอื่นๆหรื อไม่
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏิเสธจากประเทศ
9.2 สาเหตุในการถูกปฏิเสธวีซ่า
10. สถานภาพ

❍ โสด

❍ แต่งงานแล้ ว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียน )

❍ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้ องนามาแสดงด้ วย)
❍ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้ องนามาแสดงด้ วย)

15

ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้ านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ ายต่ างๆ
11. งานปัจจุบนั ทาอาชีพ, ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
11.1 ชื่อบริษัทที่ทางาน
11.2 วันที่เริ่มการทางาน
11.3 ที่อยู่ของบริษัทที่ทางาน
12. ท่านมีรายได้ นอกเหนือจากงานประจาหรื อไม่ ❍ มี
12.1 ถ้ ามีโปรดกรอกรายละเอียด
12.2 เงินเดือน
13. รายได้ รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทา

❍ ไม่มี
บาท
บาท

14. ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรื อไม่รวมทังเพื
้ ่อนๆ และครอบครัว ❍ มี รายได้
14.1 ถ้ ามีโปรดแสดงรายละเอียด
15. ท่านได้ มีการออมเงิน เช่น ได้ ซื ้อบ้ าน , ที่ดนิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซื ้อหุ้นเล่นแชร์ หรื อไม่
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บาท ❍ ไม่มี

❍ มี โปรดแจ้ งรายละเอียด และระบุจานวน
ท่านแบ่งรายได้ ของท่านให้ กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
ท่านได้ ใช้ เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
ในการเดินทางครัง้ นี ้ใครเป็ นคนออกค่าใช้ จ่ายให้ ท่าน
ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร
ถ้ ามีคนจ่ายให้ ท่านไม่วา่ จะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมด
้
เขาได้ จ่ายให้ เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่

กรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
22. ชื่อ-นามสกุล ของคูส่ มรส
22.1 วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส่ มรส
22.2 เชื ้อชาติ
22.3 หมายเลขหนังสือเดินทาง
22.4 ที่อยู่ปัจจุบนั ของคูส่ มรส

กรณีท่ ีมีบุตร ต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
23. ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 1
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด

สัญชาติ
วันที่ออก

❍ ไม่มี

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
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วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 2
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 3
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 4
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ข้ อมูลของบิดา และมารดา
24. ประวัตขิ องบิดา
ชื่อ-นามสกุล ของบิดา
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา
ประเทศที่เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง
25. ประวัตขิ องมารดา

หมดอายุ

โทร

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร

สถานที่เกิด
เชื ้อชาติ
วันที่ออก

สัญชาติ
หมดอายุ
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ชื่อ-นามสกุล ของมารดา
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา
ประเทศที่เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง

สถานที่เกิด
เชื ้อชาติ
วันที่ออก

สัญชาติ
หมดอายุ
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ใบจองทัวร์ ยุโรป
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:
จานวนผู้เดินทาง *:
ท่ าน
โทรศัพท์ ท่ ีตดิ ต่ อสะดวก *: เบอร์ โทรศัพท์ :
เบอร์ มือถือ:
E-mail *:
จานวนวัน *:
วัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
วันเดินทาง *:

เบอร์ แฟกซ์ :

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่ างประเทศระบุเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ตรงกับหน้ าหนังสือเดินทาง):
1. ชื่อ – นามสกุล:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)

2.

เลขที่พาสปอร์ ต:
ชื่อ – นามสกุล:

สะสมไมล์ (ถ้ ามี)

3.

เลขที่พาสปอร์ ต:
ชื่อ – นามสกุล:

สะสมไมล์ (ถ้ ามี)

4.

เลขที่พาสปอร์ ต:
ชื่อ – นามสกุล:

สะสมไมล์ (ถ้ ามี)

5.

เลขที่พาสปอร์ ต:
ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:

สะสมไมล์ (ถ้ ามี)

ห้ องพัก 1 ท่ าน:
เตียงเสริม:
อาหาร: ☐ ไม่ ทานเนือ้ วัว

ห้ อง

ห้ องพัก 2 ท่ าน:
ห้ อง

☐ ไม่ ทานเนือ้ หมู

ห้ อง

เด็กพักกับผู้ใหญ่ :
☐ ไม่ ทานสัตว์ ปีก

ห้ อง
☐ ทานมังสาวิรัต
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ข้ อมูลเพิ่มเติม:
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