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IEY001 JOURNEY DREAM OF EUROPE 9วนั 6คนื 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 
เทีย่วแบบจใุจกบั 3 ประเทศในฝนัยอดนยิมของยโุรป 

 

อติาล ี นครวาตกินั มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์โคลอสเซีย่ม น า้พุเทรวี ่มหาวหิารแหง่มลิาน  

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่, จตัรุสัดโูอโม ่มหาวหิารฟลอเรนซ ์ 

เกาะเวนสิ ตน้ฉบบัดนิแดนแหง่สายน า้ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

สวสิ  พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ถ า้น า้แข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  

เมอืงซุก เทีย่วเมอืงลเูซริน์ สะพานไมช้าเปล สงิโตหนิแกะสลกั 

ฝร ัง่เศส เมอืงปารสี ชมหอไอเฟล ประตชูยัฝร ัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ถนนฌ็องเซลเิซ่ 

  หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต ์หา้งหรทู ีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี  

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

05-13 มถินุายน 65 59,700 59,700 51,200 16,500 20  

11-19 มถินุายน 65 59,700 59,700 51,200 16,500 20 

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร<< 

 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE EY407 BKK-AUH 19:30-23:10 // EY085 AUH-FCO 01:40-05:50 

 RETURN    EY032 CDG-AUH 10:30-19:00 // EY402 AUH-BKK 22:35-08:05 
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16.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่นครวาตกินั ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

23.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 
02.30 น.  น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีประเทศ

อติาล ีเทีย่วบนิที ่EY085 
06.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีประเทศอติาล ีผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้
กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และพธิกีาร ทางศลุกากรและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นขึน้รถ
โคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่นครวาตกินั (Vatican City) (ระยะทาง 29 
กม./ 45 นาท)ี ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาครสิต์นิกายโรมันคาทอลกิ เป็นเมืองแห่งศาสน
จักรและทีป่ระทับของพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนาหรอืโป๊ป 
น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถน์อ้ยซสิทนี (Sistine Chapel) เป็นโบสถ์
นอ้ยภายในพระราชวังพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็น
ทางการของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาตกัิน เป็นสถานทีท่ีท่ าใหร้ะลกึ
ถึงพระวิหารของพระเจา้โซโลมอนในพันธสัญญาเดมิ, การตกแต่ง
, จติรกรรมฝาผนังโดยจติรกรผูม้ชีือ่เสยีงในสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยารวมทัง้
มเีกลันเจโลผูว้าดเพดานของโบสถจ์นทีเ่ป็นทีเ่ลือ่งลอื และเป็นสถานที่
ท าการประชุมเลือกตัง้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ มหาวหิารเซนตปี์
เตอร ์(St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาตกัิน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุ
เรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง
เรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบ
ลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนัน้ 
น าท่านเดินทางสู่ กรุง
โรม (Rome) (ระยะทาง 
6 ก.ม./ 20 นาท)ี  เมอืง
หลวงของประเทศอติาลี  
เป็นเมอืงหลวงและเมอืง
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของแควน้ลา
ซโีอและประเทศอติาล ีมี
คนอาศัยประมาณ 2.5 
ลา้นคน น าทา่นชืน่ชมกับ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ
ประวัตศิาสตร์แห่งความ
ยิ่งใหญ่ น าท่านสัมผัส
ความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนามกีฬา
กลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม กอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร 
ชมความงามของ วหิารแพนธอีนั (Pantheon) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีตั่ง้อยูใ่นกรุงโรม เดมิสรา้งโดยมารค์ัส วพิซานอัิส 
อกรพิพา ส าหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แกเ่ทพตา่งๆ ของโรมันโบราณ ตอ่มาก็ไดร้ับการสรา้งใหมใ่นตน้
ครสิต์ศตวรรษที ่2 แต่ตัวสิง่ก่อสรา้งจะอุทศิใหแ้ก่เทพเท่านัน้ ในปัจจุบันอนุสาวรีย์นี้เป็นทีเ่ป็นที่เก็บศพของคน
ส าคัญ แพนธอัีนเป็นสิง่กอ่สรา้งจากสมัยโรมนัทีย่งัอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ทีส่ดุสิง่หนึง่ และไดร้ับการใชส้อยตลอดมา
ในประวัตศิาสตร ์ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่7 ก็ใชเ้ป็นครสิตศ์าสนสถานของโรมันคาทอลกิ ทีอ่ทุศิให ้“พระแมม่ารแีละ
ผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา” ตัวตึกเป็นสิ่งก่อสรา้งที่มีโดมขนาดใหญ่ที่เก่าที่สุดในกรุงโรม น ้าพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) เป็นลานน ้าพุและอนุสรณ์สถานทีจ่ัดไดว้า่สวยงามและมชีือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก นอกจากในเรือ่ง
ของความสวยงามแลว้มเีรือ่งเกีย่วกับความเชือ่เกีย่วกับการโยนเหรยีญอธษิฐานทีเ่ป็นเสน่หใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไปเทีย่ว

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

                                                                                                                    

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี– ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีอติาล ี– นครวาตกินั - 

                     โบสถน์อ้ยซสิทนี – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– St.Peter’s Square – กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – 

                     วหิารแพนธอีนั – บนัไดสเปน – เมอืงฟลอเรนซ ์                                                       อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                        

 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1
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ชมดว้ย และเป็นน ้าพุแบบบาโรกทีใ่หญท่ีส่ดุในกรุงโรม โดยมขีนาดความสงูถงึ 85 ฟตุ  และความกวา้งถงึ 65 ฟตุ 
น ้าพุแห่งนี้ตัง้อยู่บนทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกันของ Acqua Vergine, Aqua Virgo และสะพานสง่น ้าของ
โรมันโบราณ โดยน ้าพุที่เห็นกันในปัจจุบันนั้นไดเ้ริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1732 โดยการออกแบบของนิโคลา 
ซาลว ิน าทา่นชมและถา่ยรูปบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปี
ยุโรป ถูกเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน จัตุรัสนี้ยังตอ่ตรงกับถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย 
ทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, 
Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

 น าท่านมุ่งหนา้สู่  เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆ ที่มี แม่น า้อารโ์น 

(Arno) ไหลผา่นทา่มกลางตกึอาคารทรงโบราณโทนสอีบอุน่และทวิเขาทีส่วยงาม เป็นเมอืงเล็กๆแตม่ดีกีรเีป็นถงึเมอืง

หลวงของ แควน้ทสัคาน  (Tuscany) อกีทัง้ยังเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอติาล ีตัง้แต่ปี ค   .ศ .1865 จนถงึ ปี 

ค .ศ.1871  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

 ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น าท่านชมเมอืงฟลอเรนซ ์ ย่านเมอืงเก่าใจกลางเมอืงไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก เดนิ

ถ่ายรูปชมบรรยากาศเมอืง มหาวหิารฟลอเรนซ ์(Cathedral of Santa Maria del Flore) หรอืทีเ่รยีกกันตดิปากวา่ ดู

โอโม่ มหาวหิาร  ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที่  13 และใชร้ะยะเวลาทัง้หมดถงึ 140 ปีถงึจะแลว้เสร็จในปี ค  .ศ .

1436 ดว้ยเหตุนี้รูปแบบสถาปัตยกรรมของมหาวหิารจงึมกีารผสมผสานศลิปะของแต่ละยุคสมัยเขา้ดว้ยกัน เปียซซา

เดลลาซญิญอเรยี (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ทีม่ปีระตมิากรรมยคุเรเนสซองสตั์ง้อยูม่ากมาย และดืม่ด ่า

กับบรรยากาศอันสทุรยีข์องทีน่ี่ใจกลางเมอืง หอศลีจุม่นกับญุเซนตจ์อหน์ (The Baptistery of St.John) เป็นหอศลี

นิกายโรมันคาทอลกิทีตั่ง้อยู่ทีเ่มอืงฟลอเรนซใ์นประเทศอติาล ีและมฐีานะเป็นไมเนอรบ์าซลิกิา ตัวหอเป็นทรงแปด

เหลีย่มทีตั่ง้อยู่กลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกันขา้มกับมหาวหิารฟลอเรนซแ์ละหอระฆังของจอตโต ด ีบอนโดเน (หอ

ระฆังจอตโต) เป็นสิง่ก่อสรา้งที่เก่าที่สุดสิง่หนึ่งของฟลอเรนซท์ี่สรา้งระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถงึปี ค.ศ. 1128 เป็น

ลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์แบบฟลอเรนซ ์สะพานปอนเตเวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานนี้ตัง้ชือ่ตาม

สะพานฟลอเรนซท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ เป็นสะพานโคง้ปลอ้งปลอ้งหนิในยุคกลางทีท่อด ขา้มแม่น ้าอารโ์นในเมอืงฟลอเรนซ์

ประเทศอติาล ีเป็นทีส่งัเกตส าหรับรา้นคา้ทีส่รา้งขึน้ตามนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา (Pisa) (ระยะทาง102 ก.ม. / 

1.30 ชม.)  เป็นเมอืงทีต่ัง้ของหอเอนเมอืงปิซา ซากโบราณวัตถขุองเมอืงทีย่งัหลงหลอืจากศตวรรษที5่กอ่นครสิตกาล 

เป็นเมอืงทีเ่คยมคีวามส าคัญมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

วนัทีส่าม        เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารฟลอเรนซ ์– เปียซซาเดลลาซญิญอเรยี – หอศลีจุม่นกับญุเซนตจ์อหน์ – 

                     สะพานปอนเตเวคคโิอ – เมอืงปิซา – จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เมอืงโบโลญญา่ – จตัรุสัมจัโจเล ่- 

                     โบสถซ์านเปโตรนโิอ – โบสถซ์านโตสเตฟาโน – หอยคอยคู ่                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                   
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น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับ จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ี

หรอื จตัุรสัดูโอโม่ (Piazza del Duomo) หรือทุ่งมหศัจรรย ์เป็น

บรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า และเป็นทีตั่ง้ของ

มหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และน าท่านชมถ่ายรูป  1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า (  Leaning Tower of Pisa

) สรา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแหง่วหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้

ของการสรา้งถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยุดการ

ก่อสรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์และ

ยังเป็นสถานที่กาลเิลโอ เคยมาพสิูจน์เรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก 

และการตกของวัตถุดว้ย ใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบโลญญ่า Bologna (ระยะทาง 

176 กม. / 2.30 ชม.)  เมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยีโรมัญญา โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกับเทอืกเขาแอ

แพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ไดร้ับการรักษาไว  ้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมบรเิวณ 

จตัุรสัมจัโจเล ่(Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ทีล่อ้มรอบดว้ย โบสถซ์านเปโตรนโิอ  

(Basilica of San Petronio) และ โบสถ์ซานโตสเตฟาโน (Basilica Santo Stefano) และ หอยคอยคู่ (Two 

towers) หอคอยสองหลังทีพ่งิกันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงและเป็นหอคอยทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของโบโลญญา ใหท้า่นเดนิ

ชมเมอืงและถา่ยรูป  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(ระยะทาง 156 
กม. / 2 .15 ชม.) น าท่านน ัง่เรอืจากท่าเรอืตรอนเคต
โตสู้เ่กาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เมืองเวนิสไดร้ับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก 
(Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่ง
สะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง และน าท่านชมความ
สวยงามและถ่ายภาพบรรยากาศของเกาะเวนิส  จตัุรสั
ซานมาร์โค  (Piazza San Marco หรื อ  Saint Mark 
Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุ
แห่งหนึ่งในอติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม 
อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็น
โ บ ส ถ์ ส่ ว น ตั ว ข อ ง ผู ้ค ร อ ง เ มื อ ง ใ น ส มั ย นั้ น 
พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace) ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต 
(Ponte di Rialto) เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal อสิระใหท้่านพักผอ่น
และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

วนัทีส่ ี ่       เมอืงโบโลญญา่ – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ –  

                พระราชวงัดอจส ์– สะพานรอิลัโต – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เมอืงมลิาน            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    

https://en.wikipedia.org/wiki/Towers_of_Bologna
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 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงมลิาน (ระยะทาง 274 กม. / 4 ชม.) หรอืที่

คนอติาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็น

ศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าท่านเดนิชมบรรยากาศถ่ายรูปดา้นนอก  มหาวหิารแห่งมลิาน 

(Duomo di Milano) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 

แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีว

แหลมที่ท าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหนิอ่อนจาก

สมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปป้ันทองขนาด 4 เมตร 

ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู ่จากนัน้พาทกุทา่นแวะถา่ยภาพกับ 
พระราชวงัมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นที่ตัง้ของรัฐบาล

ในเมืองมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหนา้ที่เป็นศูนย์

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ร ะ ดั บ

นานาชาต  ิครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัด

แสดงงานศลิปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันทีม่ชีือ่เสยีง

โดยร่วมมอืกับพพิธิภัณฑแ์ละสถาบันทางวัฒนธรรมทีม่ชีือ่เสยีงจาก

ทั่วโลกเป็นประจ า น าทา่นชมและชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio 

Emanuele II  เป็นหนึ่งในศูนย์การคา้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มี

ลักษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลมุดว้ยหลังคาทรงโคง้ 

ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงมลิาน สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

โคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองในแควน้

ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั ้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ถือเป็น

เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, 

มโีบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยู่มากมาย  พาทุกทา่น

ไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como) ขึน้ชือ่

ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ในแควน้ลอมบาร์

เดีย ดว้ยความยาวโดยรอบถึง 160 กโิลเมตร บวกกับพื้นที่รอบๆ 

ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร จงึท าใหท้ะเลสาบแหง่นี้กลายเป็น

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอติาลี และยังเป็น

ทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุเป็นอันดับ 5 ในยโุรปดว้ยความลกึกวา่ 400 เมตร 

รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่มองดูแลว้คลา้ยตัวY เป็น

ผลมาจากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้า 

Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิม

อันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.)  จากนัน้ น าท่านชม สงิโต

หินแกะสล ัก  (Dying Lion of Lucerne) ที่ แ ก ะสลั กบนผาหิน

ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แม่น า้รอยส ์(Reuss  

River) ซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

วนัทีห่า้         เมอืงมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – พระราชวงัมลิาน - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II –  

                    เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– เมอืงลูเซริน์ – สวติเซอรแ์ลนด ์- สงิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล         

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน อสิระเดนิชมเมอืงหรอืหาก

มเีวลาทา่นสามารถเดนิชอ้ปป้ิง Schwanenplatz แหลง่ชอ้ปป้ิงของเมอืงลเูซริน์ทีม่สีนิคา้แบนดเ์นมตา่งๆ 

 

เย็น       รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Luzern – Kriens 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท)ี  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู
อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขา
ทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีตั่ง้ของสถานีกระเชา้
โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ที่
จะหมุนรอบๆ ทีท่่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงาม
ของเทอืกเขาแอลป์ ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier cave) ทีส่วยงามและเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชม 
สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที1่3)   

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 64 กม. / 1 ชม.) 

เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ใน

สบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ เป็นเมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้

หนิแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมอืงนี้ สิง่ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจ

คอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนี้ตัง้อยูบ่น

ทะเลสาบ อสิระชอปป้ิงที ่รา้นนาฬกิา Lohri AG Store ทมีนีาฬกิา

ชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, 

Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC 

, Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯ ล ฯ 

Interlaken จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง หรอื ดฌีง (Dijon)  

(ระยะทาง 362  กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม

ของฝรั่งเศส เป็นแหลง่ไวนแ์ละมัสตารด์ชัน้ดอีกีแหง่ของฝรั่งเศส มแีหล่งทอ่งเทีย่วและทัศนียภาพสวยงามตา่งๆ ที่

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลกใหเ้ขา้ไปสมัผัสความงาม  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่4) 

วนัทีห่ก         เมอืงลูเซริน์ – เมอืงแองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ถ า้น า้แข็ง – สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK –  

                     เมอืงซกุ – รา้นนาฬกิาLohri AG Store – เมอืงดจิอง                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Dijon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยก์ารคา้เอาทเ์ล็ตมารเ์กเวนวิ ทรวัส ์Mcarthur-Glen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 

ชม.) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นักท่องเที่ยวทีช่ ืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้สตรีทแบรดแ์ละแบรนดเ์นม โดยปัจจุบันเอาท์เล็ทแห่งน้ีเต็มไปดว้ย

เสือ้ผา้ทีท่ันสมัยเอาใจสายชอ้ปป้ิง เครือ่งประดับ รองเทา้ แฟชั่นหลากหลายสไตลใ์หไ้ดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกัน และยัง

มรีา้นอาหารหลากหลายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกลองทาน อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารประจ าถิน่ คาเฟ่ ขนมหวานอกีดว้ย 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 185 กม. 
/ 2.30 ชม.) ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ
ในปารีส เริม่ตน้ที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์
มารค์ส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็ก
ทัง้หมด มคีวามสูงประมาณ 300 เมตร(เทยีบกับตกึประมาณ 75 
ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถกูตัง้ตามชือ่ของสถาปนกิทีค่น
ออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิ
ชือ่ดังของฝรั่งเศสในยุคนัน้ สรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการ
เฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แหง่การปฏวิัตปิระเทศฝรั่งเศส และ
เพื่อแสดงถึงความร ่ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุค
อุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ย น าท่านถ่ายรูปววิหอไอ
เฟล ไปต่อกันที่ ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) หรือ 
อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบ
โดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มอีายุกว่า 200 ปี มคีวามสงู 49.5 เมตร ถูก
จัดอันดับเป็นประตชูยัทีใ่หญอั่นดับ 2 ของโลก เป็นศลิปะคลาสสคิ
ใหมท่ีดั่ดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใชร้ปูป้ัน
แกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักทีเ่ป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วรี
ชนทหารกลา้ทีท่ าเพือ่ประเทศฝรั่งเศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์
ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบันยัง
เป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย 
จากนัน้ไปทีถ่นนทีม่ชีือ่เสยีงทีโ่ด่งดังทีสุ่ดในฝรั่งเศส ถนนฌ็อง
เซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดัง
ในฝรั่งเศส ย่านศูนยก์ารคา้ระดับพรีเมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
ดังระดับโลกทุกแบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรูหราอลังการ ถอืว่า
เป็นย่านธุรกจิทีส่ าคัญของกรุงปารีส ย่านการคา้ทีม่คี่าเช่าทีแ่พง
ทีส่ดุในโลก และยังถกูจัดอันดับใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึ
สว่นใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco กับ
การตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกันอยา่งลงตัว จากนัน้
พาท่านไป พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เยีย่มชมดา้น
นอก เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังทีสุ่ดของเมอืงปารีส จาก
ผลงานทีจ่ัดแสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ า
ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิ
ลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบัน
พพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงาน
ศลิปพทีท่รงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงให ้
ชมเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ผลงานศลิปะเหลา่นี้ถกูเลา่ตอ่กันมาวา่เป็นสมบัตจิากการทีฝ่รั่งเศสน ามาจากประเทศที่

ตนชนะสงคราม อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีง
มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 
ในปัจจุบัน Galleries Lafayette มีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ 
ทัง้หมด 61 แหง่  
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด         เมอืงดจิอง – เอาทเ์ล็ทมอลล ์Mcarthur-Glen Troyes – เมอืงปารสี – หอไอเฟล – ประตชูยั –  

                     ถนนฌ็องเซลเิซ ่– พพิธิภณัฑล์ูฟร ์– หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                               อาหาร เชา้,เย็น 
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เย็น       รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่6) 

 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 

 

05.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ที1่7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

10.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น. เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 
 
08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 28 เมษายน 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดร้ับวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ตามค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุอติาล ีลงวนัที ่22 ก.พ. 2565 วา่ดว้ยมาตรการเกีย่วกับการเดนิทางเขา้มายัง ก าหนดให ้

ผูท้ีเ่ดนิทางจากประเทศนอกกลุม่ประเทศสมาชกิอยี ู(รวมผูเ้ดนิทางจากประเทศไทย) ทีจ่ะเดนิทางเขา้มายังอติาลตีอ้ง

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

1. แสดงแบบฟอรม์ EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีม่อี านาจเรยีกตรวจ 

2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลเิคชัน่ Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 

จากแอปพลเิคชนัหมอพรอ้ม 

3. ไดร้ับการฉีดวัคซนีป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑท์ีผู่ผ้ลติวัคซนีก าหนด  

►วคัซนีทีย่อมรบัส าหรบัผูท้ ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์

(3) Sinovac และ Sinopharm จะตอ้งไดร้บัเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 14 วนั หรอื Johnson & Johnson เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์

4. ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้หรอืออกจากอติาลตีอ้งสวมหนา้กากอนามัย FFP2 ตลอดการเดนิทาง 

(ขอ้มลูจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ขอ้มูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดอพัเดทกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษิทัด าเนนิการให)้ 

วนัทีแ่ปด       เมอืงปารสี – ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี  

                                                                                                                                                            อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัทีเ่กา้          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
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(ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้ ตอ้งซือ้ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 10,000) 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (25,500บาท) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มี

คา่ใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิท

ขอจัดทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทาง

ไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั  Group tour  โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้

โควดิ  -19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ  ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง  และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้    ) เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม  (ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง  เพิม่ความคุม้ครอง  สามารถแจง้  บรษัิทฯ  ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้  เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภยั  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่

ขอ้บังคับ  ตาม พ .ร .บ .ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้  

แตท่ัง้นี้  ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์ Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการ

ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการ

ทัวร ์
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8. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 5,500 บาท 
3. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EUR หรอืประมาณ 2,600บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจ  
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า

ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ

ในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
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รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

(เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้) Italy 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่วนัท าการ 15-10  

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซี่า 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า   6  เดอืน  ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2 -3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า   )หากมอีายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท า

  (พาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ทหีากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวรเ์พือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รูปถา่ย  รูปสหีนา้ตรง  ฉากหลงัสขีาว  ขนาด   2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm   จ านวน2ใบ  รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ   3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรูปเทา่นัน้ 

  หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้**

** 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) ถา้ม ี(ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บดิาและ )มารดาเดนิทางไปดว้ย ( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเท่านั้น  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา -มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต /อ าเภอ

 )  ตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่านพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์   (มารดา -ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต  ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมาย

ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิามารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที ่-

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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จากนั้น ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ทั ้งฉับภาษาไทย และฉบับ )

  ส่งใหก้รมการกงสลุ กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ

(สามารถขอดตูัวอยา่งไดท้ีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวร)์ กอ่นน าสง่บรษัิททัวร ์

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่

ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 

(คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณา

บัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-

สกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.5  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ 

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5  .1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชี

สว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก 

สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ 

ครอบคลมุกับคา่ใชจ่้ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง เขียนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor 

Letter) พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน 

(กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา    /พี่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืด -

เดยีวกันเท่านัน้!! กรุณาระบุ ชือ่  สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ -และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์

ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั  /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

**  สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า  กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  

เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า  และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัตขิอ้มูลส่วนตัวแทนผูส้มัคร /ได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความ /

 เป็นจรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
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 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย )โปรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ .............................................. โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  .................................................................................. 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

............................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน .......................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์........................ 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ...............สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ ..................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ...............สถานทีเ่กดิ ..................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ................ 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซีา่........................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่................................................. 
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16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่

สถานทตู เน่ืองจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลู

ทีไ่มส่อดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวซี่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 


