กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 6 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรำนต์) / วันที่ 7 – 16 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรำนต์) /
วันที่ 13 – 22 เม.ย. (วันสงกรำนต์)
วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ – ปำรีส
 คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน สายการบินไทย (TG) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง
00.01 น.
07.05 น.

เที่ยง
บ่าย

ปำรีส – พระรำชวังแวร์ซำยส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อำหำรพื้นเมืองหอยเอสคำโก้อบ
เนยในร้ำนสุดหรู
 ออกเดินทางบินตรวสู่ สนำมบินชำล์เดอโกล์ล ประเทศฝรั่งเศศโดยเที่ยวบินที่ TG 944 บริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
เดินทางถึง สนำมบินชำล์เดอโกล์ล หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน
ยุโรปนาท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 อยู่ห่ างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ระยะทาง
ประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์
ซายส์ (มี ไกด์ ท้อ งถิ่ น บรรยำย ข้อ มูล แน่ น ปึ๊ก ที่ สำคัญ
เที่ยวแบบ VIP ไม่มี ต่อคิว ) พระราชวังที่ถู กสร้า งขึ้นมา
เพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวัง
ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้ องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโป
เลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความ
เป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกบริเวณอุทยาน
อันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางเข้าสู่ นคร
ปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นชั้นนาของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้าแซน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
หลังจากนั้นนาท่านเข้ าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณ ฑ์ลูฟ ร์ (มี
ไกด์ท้องถิ่นบรรยำย ข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือ
ในชื่อทางการว่า THE GRAND LOUVRE เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ตั้งอยู่เคยเป็นพระราชวัง
มาก่อน โดยกษัตริฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ลที่5 ได้ขยายป้อม
ปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวัง พระเจ้าหลุยส์ 13และ14 เคยประทับอยู่ที่นี่ ปัจจุบัน ลูฟร์ เป็น
สถานที่จัด แสดงและเก็ บรัก ษาผลงานทางศิล ปะที่ ทรงคุณค่ าระดับโลกเป็ นจ านวนมากกว่ า
40,000 ชิ้น มีตั้งแต่ศิลปะ สมัยอีทรัสกัน กรีก โรมัน อียิปต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนส
ซองซ์ ให้ท่านได้ถ่ำยรูปกับปิรำมิดแก้ว ซึ่งเป็นทางเข้าหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน
- จีน นาท่านชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อัจฉริยะ ชาวอิตาเลียน
ภาพวาดชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิ้มอันเปี่ย มด้วยเลศนัยของนางที่ อ ยู่ในภาพ จนทาให้ผุ้คนวิจารณ์กันมากว่า
แท้จริงแล้วโมนาลิซ่า คือใครกันแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี ชมรูปปั้นภาพเทพธิดาวี นัส (VENUS DEMILO) และ
ศิลปะสาคัญ ของโลกส ภายในพิพิธภัณฑ์ นาท่านสู่ ท่ำเรือ Pont de L’alma เพื่อ ลง เรือ บาโตมูซ ล่อ ง
แม่น้าแซน ชมสถานที่สาคัญคู่บ้านคู่เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน
และอาคารเก่าแก่สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์
ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพ
ที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก อาทิเช่น สะพำนอเล็กซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษำปณ์, เกำะอิลเดอลำซิเต้ ศูนย์กลางเมือง

แห่งแรก สถานที่ตั้ง มหำวิหำรนอเตรอดำม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่ง
ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลี ยนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และ พระรำชวัง
กองแซร์เจอรี วังทรงชาโต้และเรือนจาหลวงซึ่งเคยเป็นที่คุมขังพระนางมารี อังตัวแนตต์ ฯลฯ
ค่ำ

รับประทานอาหารแบบพื นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ
เลือก สเต๊กสไตล์ฝรัง่ เศส 1 อย่าง อาทิเนือหมู/เนือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา พร้อมจิบไวน์
ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )

 พักค้ำงคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1)
วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง

ค่ำ

ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้ำงแกลลำรี่ ลำฟำแยตต์
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำน ขึนลิฟท์สู่ชัน 2 ของ หอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปำรีสเลิศหรู อลังกำรโร
แมนติค เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง
984 ฟุ ต ใช้ เ หล็ ก ทั้ ง หมด 7 พั น ตั น สร้ า งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2413 เพื่ อ เป็ น ประติ ม ากรรมฉลอง
ครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝ รั่ งเศส ท่ ามกลางเสียงคั ดค้ านของประชาชนในสมั ยนั้นว่ า
รู ป ทรงน่ า เกลี ย ดอั ป ลั ก ษณ์ เ ป็ น ที่ สุ ด หารู้ ไ ม่ ว่ า อี ก ไม่ กี่ สิ บ ปี ต่ อ มา หอเหล็ ก สู ง 324 เมตร
น้าหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็นสั ญลักษณ์ประจาเมือ งที่ คนทั่วโลกอยากมาเห็น ให้
ท่านได้เพลิดเพลิน สนุ กสนาน ชมทัศนียภาพอัน สวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทั่วถึง
และจุใจหลังจากนั้นนาท่านไปชม ประตูชย
ั สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อน
นั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไป
ด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวก และให้เวลำกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่
นาท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมันบูโลวาร์ด เพื่อให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ คื น ภาษี ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เครื่องสาอาง, น้าหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้ง
เสื้ อ ผ้ า BRAND NAME จากฝรั่ งเศส จากนั้ น อิ ส ระให้ ท่ า นช็ อ ปปิ้ ง สิน ค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของฝรั่ ง เศสภายใน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลำรี่ ลำฟำแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มี
ความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของ บ้า นเมื อ งและโรงละครโอเปร่ า ที่ เ ก่า แก่ส วยงาม เพราะ
ย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ณ ภัตตำคำร (อาหารไทย)
 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สี่
เช้ำ

ปำรีส –รถไฟด่วน TGV – ดิจอง –อินเทอร์ลำเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางไปยังสถานีรถไฟ TGV น้าท่านเดินทางสู่

เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับ
ความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(ไม่ต้อ งลากกระเป๋าใหญ่ไ ปให้ล้ า บาก เพราะเรามีร ถบัส ขน
สัมภาระไปให้ท่าน ) ผ่านชมทิวทัศน์ของท้องทุ่ง และชีวิตผู้คนชาวฝรั่งเศสใน
เที่ยง
บ่าย

ค่ำ

ชนบทไปยัง เมืองดิจอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวนืของฝรั่งเศส
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรั่งเศส )
เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน
ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่น พักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก
สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็น
คาสิโนของเมืองอีกด้วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

(ฟองดูชุดใหญ่ ต้นต้าหรับสวิตเซอร์แลนด์)
 พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่ห้ำ
เช้ำ

ยอดเขำจุงเฟรำ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพำนไม้ชำเปล – อนุสำวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้า น

กรินเดลวาลด์กรุน เพื่อน้าท่านขึนรถไฟ สายจุงฟราว
บาห์ เ นน ระหว่ า งการเดิ น ทางท่ า นจะได้ ช มวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ แ บบ

สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง
ในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่
ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลาธารน้าธรรมชาติเล็กๆ
ที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทาให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเทีย
่ วธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์

แล้วเปลีย่ นเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไช
เด็กรถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด
เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่ง ถึง สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE
บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)

จุด สูงสุด คือ ลานน้าแข็ งขนาดใหญ่เ รียกว่ า
Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาว

โพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนา
ท่าน ชม ถ้าน้าแข็ง1,000 ปี ที่สร้างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้าแข็งแกะสลัก
รูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลำดกำรส่งโปสกำร์ด จำกที่ทำ
กำรไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย...
เที่ยง
บ่าย

ค่ำ

วันที่หก
เช้ำ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซ้าทาง
เดิมผ่านเมือง เวนเก้น เมืองที่สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม แวะเปลี่ยน
รถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็คซึ่งบริเวณสถานีนี้ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
เค ยเสด็ จ มา แล้ ว จนก ระ ทั่ ง ถึ ง เมื อ งเล า เท่ น บรุ น เน่ น
(LAUTERBRUNNEN)จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น
เมือ งนี้ตั้ งอยู่ริม ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่ อ ว่า เวี ยวาลด์ สแตร์ ท
เตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์
ของเมืองลูเซิร์นสะพาน ไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นาท่าน ชม อนุสาวรีย์
สิงโต สัญ ลักษณ์ข องความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่
เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่
ของฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินให้ท่าน ชื่นชมบรรยากาศกลางเมือง น่ารัก เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้าน
ตัวแทนจาหน่าย นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือเลือกซื้อ
ของฝากของที่ระลึก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักค้างคืน ณ IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)
ลูเซิล์น – มิลำน – เวนิส
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสาคัญในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ
ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน
และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็นที่รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนต
โตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ
รวมไปถึ ง สโมสรฟุ ต บอลอิ น เตอร์ มิ ล าน และ สโมสรฟุ ต บอลเอซี มิ ล าน
ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำกับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลำน
และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหาร
ที่นอกเหนือจากความวิ จิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)

ค่ำ

ได้เวลานัดหมาย นาท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส - เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติก
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อม
มากกว่า 4,00 แห่ง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพืนเมือง)

 พักค้างคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)
วันที่เจ็ด
เช้ำ

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ

เวนิส– ปีซ่ำ – หอเอนปีซ่ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาลาส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการ
กล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าที่ ท่ำเรือซำนมำร์โก (เซนต์มำร์ก) จากนั้นนาท่านเดินเท้า
ไปยัง จัตุรัสซำนมำร์โก อันเป็นศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพำน
ถอนหำยใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง พระรำชวังดอจ กับ เรือนจำโบรำณ อัน
เคยเป็ น ที่ ป ระทั บ ของเจ้ า ผู้ ค รองนครเว นิ ส ใน อดี ต อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
ศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคนั้นอีกด้วย ชม โบสถ์เซนต์มำร์ก
สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ แ ละอาคารรายระเบี ย ง ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหย่อนใจกับร้านกาแฟชื่อดังหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น
เครื่องแก้วมูรำโน่ ต้นตารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้ว
แต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง
ท่ำเรือตรอนเชโต้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่ำ เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยัง ปีซ่า เมืองซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา
MONTE PISANO ทางตะวันตกของแค้วนทั สคานี
อดี ต เมื อ งท่ า ริ ม ชายฝั่ ง ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นฝั่ ง
ตะวันตก ที่มีชื่อเสียงของชาวโรมันช่วงศตวรรษที่ 1113 บ้านเกิดของนักดาราศาสตร์เอกของโลก กาลิ เลโอ
กาลิ เ ลอิ น าท่ า นนั่ ง รถบั ส ท้ อ งถิ่ น ประจ าเมื อ งเข้ า สู่
ศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจาเมือง สร้างขึ้นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนทาให้ได้ชื่อว่า หอ
เอนปีซ่า และนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

(อาหารพืนเมือง พิซซ่าต้นต้าหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)

 พักค้างคืน ณ GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6)
วันที่แปด
เช้ำ

ปีซ่ำ – โรม – วำติกัน – มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอ มีทั้งความ
เก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนย์กลางของความเจริญในยุคโบราณ และ
อาณาจักรโรมันได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคากล่าวว่า “ถนนทุกสำยมุ่งสู่ กรุงโรม”
เที่ยง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
บ่าย
นาท่านเดินทางข้ามแม่ น้าไทเบอร์ ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองเข้าสู่ นคร
วาติกัน รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และยังเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสตจักรโลก นาท่านถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณด้านหน้าลานกว้า งของ
มหาวิหารเซนต์ปเี ตอร์ ซึ่งมีทางเดินทางเดินครึ่งวงกลมสองด้านเป็น
ผลงานชิ้ นเอกของเบอร์ นินี่ จากนั้น นาท่ านเข้า ชมภายในมหาวิ หารซึ่ ง มี
ขนาดใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งจุผู้คนได้ถึง 50,000 คน ซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย เช่น ปีเอต้า รูป
แกะสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มพระเยซูไว้บนตัก และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งมีภาพเขียนอันงดงามวิจิตรผลงาน
ของศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี ศำลำคำโนปี ซึ่งเป็น
แท่นบูชาในโบสถ์ออกแบบอย่างวิจิตรพิสดารโดย เบอร์นินี่ สมควรแก่เวลา
นาท่านไปพบกับสิ่งก่อ สร้างอันงดงามซึ่งถือ ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ข องกรุง
โรมและจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกนั่นคือ โคลอสเซี่ยม เคย
เป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 และทางด้านตะวันตกของ
โคลอสเซียมยังมี ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ จักรพรรดิคอนสแตนติน อิสระให้ท่านชมแล ะถ่ายรูปที่
ระลึกตามอัธยาศัยถึงเวลานัดหมายนาท่านนั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่
โรมันฟอรั่ม เข้าสู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปำลำสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์
ของมุสโสลินี และ อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ลที่ 2 หรือพระบิดา
ของชาวอิตาลี นาท่านชม น้าพุเทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้าพุที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่ ง ในโรม ออกแบบก่ อ สร้ า งด้ ว ยหิ น อ่ อ นตามสไตล์ บ ารอกที่ ง ดงาม
อลังการด้วยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถ้ามาโรมแล้วไม้ได้เห็นน้าพุ
เทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม และเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องโยนเหรียญไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้ก ลับมาเยือน
โรมอีก สมควรแก่เวลานาท่านเดินเล่นที่ ย่านบันไดสเปน จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่
ณ บริเวณนั้น บริเวณแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี ยน ชื่อ FRANCESCO DE SANCTIS เริ่ม
สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1723 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1725 สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชมกันของหนุ่มสาวผู้คนชอบที่จะมานั่ง
เรียงรายบนบันไดแห่งนี้ และที่แห่งนี้ยัง เป็นแหล่งช็อ ปปิ้งที่มีชื่อ เสียงมาก สาหรั บผู้ที่ชื่นชอบสินค้า BRAND
NAME ทั้งหลาย
ค่ำ
อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
 พักค้ำงคืน ณ IH Hotel Roma Z3 หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 7 )

วันที่เก้ำ
เช้ำ
13.55 น.

วันที่สิบ
05.45 น.

โรม – กรุงเทพมหำนคร
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฟิอุมมิชิโน่
 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง โดยสำยกำรบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 945 บริกำรอำหำรและเครื่อ งดื่ม
ตลอดเที่ยวบิน
กรุงเทพมหำนคร
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร

ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตำลี 10 วัน
โดยสำยกำรบินไทย (TG)
ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่หรือห้องสามคน)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 6 – 15 เมษำยน 2562 (วันจักรี+วันสงกรำนต์)

99,900

30,000

วันที่ 7 – 16 เมษำยน 2562 (วันจักรี+วันสงกรำนต์)

99,900

30,000

วันที่ 13 – 22 เมษำยน 2562 (วันสงกรำนต์)

99,900

30,000

อัตรำค่ำบริกำร

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีนำมั
้ นและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึ้นไป เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น **
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน***
สำหรับท่ำนที่เป็นมุส ลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ทำนหมู , ไม่ทำนเนื้อ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2
สัปดำห์
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมำยเหตุข้อสำคัญที่ท่ำนควรทรำบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็น ผู้กาหนดวันและเวลาให้ เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว

2) ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำยื่นวีซ่ำตำมวันที่บริษัทแจ้งไว้ ทำให้วันยื่นวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำนจะต้อง
จ่ำยเงินค่ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซ่าด้วย
ตัวท่านเองในวันที่ท่านยื่นวีซ่า
อัตรำนี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กั บ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซื้อประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
อัตรำนี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ำน
6) ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร)
***กรุณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่ำนทำกำรจองทัวร์***
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อ มชาระงวดแรก 40,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส /
เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรนลำยนิว้ มือ
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่ านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ค่ำดำเนินกำรและ ค่ำบริกำร 4,500 บำท
- ค่ำตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรไม่ของท่ำนไม่น่ำเชื่อถือ / มี
กำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตกำหนด (มำสำย) / ไม่รับโทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้คำพูดไม่
สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลทำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่ำน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ เข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100%
ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่อ งเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยูก่ ับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต ,
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำอิตำลี
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันทำกำร และต้องมำแสดงตนที่สถำนฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
สำหรับประทับวีซำ่ อย่ำงน้อย 2 หน้ำ
2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง 2X1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉำกหลังสีขำวเท่ำนั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่
เครื่องประดับในการถ่ายรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น

8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ:ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ(สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น)
9.1 สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำนั้น พร้อมหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** (กรุณำนำสมุดเงินฝำกเล่มจริงมำวันที่ยนื่ วีซำ่ ด้วย)
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
**ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อัพเดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็นภาษาไทย)**
 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สาเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ใน
การยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสาร
ยื่นวีซ่าต่อไปได้ หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับ
จากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน
2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวัน
และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการ
ออกเอกสาร)
****** สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน(พ่อ,แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้/สามี ภรรยา
ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้/(ปู,่ ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ดว
้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า
วันที่มำยื่นวีซำ่ กรุณำนำสมุดบัญชีธนำคำรเล่มจริงมำด้วย (กรณีมีเล่มต่อจำกสมุดเดิมรบกวนนำเล่มเก่ำมำด้วย)
เอกสำรทุกอย่ำงทีเ่ ป็นสำเนำ เช่น ทะเบียนบ้ำน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล , สูติบัตร , นำตัวจริงมำวันที่ยื่นวีซ่ำด้วย

***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณีใด ๆ *****

