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IEY02 JOURNEY DREAM OF EUROPE II 9วัน 6คืน
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศในฝันยอดนิยมของยุโรป
อิตาลี

สวิส
ฝรั่งเศส

นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้าพุ เทรวี่ มหาวิหารแห่งมิลาน
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า, จัตุรัสดูโอโม่ มหาวิหารฟลอเรนซ์
เกาะเวนิส ต้นฉบับดินแดนแห่งสายน้า ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ถ้าน้าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK
ช้อปปิ้ งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก
เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS
น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็ก 2-11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

(Infant ไม่เกิน

ไม่เสริมเตียง
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2ปี)

19-27 ก.ย. 65

59,500

04-12 ต.ค. 65

59,500

18-26 ต.ค. 65

59,500

22-30 พ.ย. 65

59,500
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31 ธ.ค. – 08 ม.ค. 66

65,900

57,400

16,500

25

8,500

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท <<

หมายเหตุ

◼ 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

วันที่หนึ่ง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

16:30 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อ น
ขึ้นเครื่อง
19:30 น. นาท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407
23:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลีย
่ นเครื่อง
วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี-นครวาติกัน– โบสถ์น้อยซิสทีน – มหาวิหาร

เซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม –วิหารแพนธีอัน - บันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์  อาหาร เที่ยง,เย็น
02:30 น. นาท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EY085
06:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุ ล กากร (เวลาท้ อ งถิ่ น ช้ า กว่ า ประเทศไทย 6 ชั่ ว โมง) น าท่ า นผ่ า น
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิ ธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับ
สั ม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ว นาท่ า นขึ้น รถโค้ช ปรั บอากาศเดิน ทางสู่ นคร
วาติกัน (Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาที) ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มี
ขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมั น คาทอลิ ก เป็ น เมื อ งแห่ ง ศ าสนจั ก ร และ ที่ ป ร ะทั บ องพระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” นาท่าน
ถ่ า ยรู ป ด้ า นหน้ า โบสถ์ น้ อ ยซิ ส ที น (Sistine Chapel) เป็ น โบสถ์ น้ อย
ภายในพระราชวังพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการ
ของพระสั น ตะปาปาในนครรั ฐ วาติ กั น โบสถ์ น้ อ ยซิ ส ที น มึ ชื่ อ เสี ย ง
ในทางสถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานที่ที่ทาให้ระลึกถึง พระวิหารของ
พระเจ้าโซโลมอนในพันธสัญญาเดิม, การตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนัง
โดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในสมัยฟื้ นฟู ศิลปวิทยารวมทั้ งมี เกลัน เจโลผู้
วาดเพดานของโบสถ์จนที่เป็นที่เลื่องลือ และสุดท้ายคือความสาคัญใน
การเป็นสถานที่ทาการประชุ ม เลือกตั้งพระสั นตะปาปาองค์ใ หม่ มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงาม
ด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี ด้านหน้ามหาวิหาร
เป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน้าพุ 2 ด้าน
และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและ
ก าแพงสู ง (ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ร วมค่ า เข้ า Vatican Museum และ Sistine
Chapel ) จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง โรม (Rome) (ระยะทาง 6
ก.ม./ 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี กรุงโรมเป็นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลีจ้า มีคนอาศัย
ประมาณ 2.5 ล้ า นคนและน าท่ า นสู่ ชื่ น ชมกั บ สถาปั ต ยกรรมและ
ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ จากนั้น นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปด้าน
นอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อ
ด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร และ
นาท่านชมความงามของ วิหารแพนธีอัน (Pantheon) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม เดิมสร้างโดยมาร์คัส วิพซานิอัส
อกริพพา (Marcus Vipsanius Agrippa) สาหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แก่เทพต่างๆ ของโรมันโบราณ ต่อมา
ก็ได้รับการสร้างใหม่ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 แต่ตัวสิ่งก่อสร้างจะอุทิศให้แก่เทพเท่านั้น ในปัจจุบันอนุสาวรีย์นี้เป็นที่ เ ป็นที่

เก็บศพของคนสาคัญ แพนธีอันเป็นสิง
่ ก่อสร้างจากสมัยโรมัน
ที่ ยั ง อยู่ ใ นสภาพที่สมบูร ณ์ที่ สุด สิ่ง หนึ่ ง และได้ รั บการใช้สอย

ตลอดมาในประวั ติศ าสตร์ ตั้ ง แต่ ค ริส ต์ศ ตวรรษที่ 7 ก็ ใ ช้ เ ป็น
คริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิก ที่อุทิศให้ “พระแม่มารีและ
ผู้พลีชีพเพื่อศาสนา” ตัวตึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีโดมขนาดใหญ่ที่
เก่าที่สุดในกรุงโรม น้าพุ เทรวี่ (Trevi Fountain) เป็นลานน้าพุ
และอนุ ส รณ์ส ถานที่ จัด ได้ ว่า สวยงามและมีชื่ อเสี ยงที่สุ ดแห่ง
หนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยนอกจากใน
เรื่ อ งของความสวยงามแล้ว ที่ นี่ ยั ง มีเ รื่ อ งเกี่ย วกับ ความเชื่อ
เกี่ยวกับการโยนเหรียญอธิษฐานที่เป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ ยวไป
เที่ยวชมกันอีกด้ว ย และเป็นน้าพุ แบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีขนาดความสูงถึง 85 ฟุ ต และความกว้างถึง 65
ฟุ ต น้าพุ แห่งนี้ตั้งอยู่บนทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกันของ Acqua Vergine, Aqua Virgo และสะพานส่งน้าของ
โรมันโบราณ โดยนา้ พุ ที่เห็นกันในปัจจุบันนั้นได้เริม
่ ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1732 โดยการออกแบบของนิโคลา ซาลวิ นาท่านชม
และถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุด และยาวที่ สุดในทวีปยุโ รป ถูกเรียกชื่อตาม
สถานฑู ต สเปน จั ตุ รั ส นี้ ยั ง ต่ อ ตรงกั บ ถนน Via Condotti ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นแบรนด์ เ นมมากมาย ทั้ ง Dior, Prada,
Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo
เที่ยง

Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้น นาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มี แม่น้าอาร์โน (Arno) ไหล
ผ่านท่ามกลางตึกอาคารทรงโบราณโทนสีอบอุ่นและทิวเขาที่สวยงาม ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีดีกรีเป็นถึงเมืองหลวง
ของ แคว้นทัสคาน (Tuscany) อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี ค .ศ.1865 จนถึง 1871 อีกด้วย

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก: Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม
เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารฟลอเรนซ์- เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย-หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอเมืองปิซา-หอเอนปิซ่า-เมืองโบโลญญ่า-จัตุรัสมัจโจเล่-โบสถ์ซานเปโตรนิโอ-โบสถ์ซานโตสเตฟาโน-หอคอยคู่
-

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนาท่านชมเมืองฟลอเรนซ์ ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็น
มรดกโลก มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Cathedral of Santa Maria del Flore) หรือที่เรียกกันติดปากว่า ดูโอโม่ มหาวิหารที่
สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 13 และใช้ระยะเวลาทั้งหมดถึง 140 ปีถึงจะแล้วเสร็จในปี ค .ศ .1436 ด้วยเหตุ นี้รูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมของมหาวิ ห ารจึง มี ก ารผสมผสานศิ ลปะของแต่ ละยุ ค สมั ย เข้ า ด้ ว ยกัน เปี ย ซซาเดลลาซิ ญ ญอเรีย
(Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ที่มีประติมากรรมยุคเรเนสซองส์ตั้งอยู่มากมาย และดื่มด่ากับบรรยากาศอัน
สุทรีย์ของที่นี่ใจกลางเมือง หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น (The Baptistery of St.John) เป็นหอศีลนิกายโรมันคาทอลิก
ที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี และมีฐานะเป็นไมเนอร์บาซิลิกา ตัวหอเป็นทรงแปดเหลี่ยมที่ตั้งอยู่กลางจตุรัส
เดลดูโอโมตรงกันข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์และหอระฆังของจอตโต ดี บอนโดเน (หอระฆังจอตโต) เป็นสิ่งก่อสร้างที่
เก่าที่สุดสิ่งหนึ่งของฟลอเรนซ์ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถึงปี ค.ศ. 1128 เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์แบบ

ฟลอเรนซ์ สะพานปอนเตเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานนี้ตั้งชื่อตามสะพานฟลอเรนซ์ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสะพานโค้ง
ปล้องปล้องหินในยุคกลางที่ทอด ข้ามแม่น้าอาร์โนในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เป็นที่สังเกตสาหรับร้านค้าที่สร้างขึ้น

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับ หอเอน

เที่ยง

เมืองปิซาซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงหลือจากศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่เคยมีความสาคัญ มาก
ด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
น าท่ า นเก็ บ ภาพความประทั บ ใจ และถ่ า ยรู ป 1 ใน 7 สิ่ ง
มหั ศ จรรย์ ข องโลก หอเอนปิ ซ่ า ( Leaning Tower of
Pisa) ให้ ท่ า นเดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ป กั บ หอเอนปิ ซ่า ที่ ส ร้ า งขึ้น
เพื่ อ เป็ น หอระฆั ง แห่ ง วิ ห ารประจ าเมื อ ง แต่ เ พี ย งการ
เริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัว
และต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้
สร้ า งต่ อ จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ละยั ง เป็ น สถานที่ ก าลิ เ ลโอ
เคยมาพิ สูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของ
วั ต ถุ ด้ ว ย จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโบโลญญ่ า
Bologna (ระยะทาง 176 กม. / 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ
แคว้ น เอมี เ ลียโรมัญ ญา โดยตั ว เมื อ งนั้ น ตั้ง อยู่ ระหว่าง
แม่น้าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการรักษาไว้ อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
ชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วย โบสถ์ซานเปโตรนิ
โอ (Basilica of San Petronio) และ โบสถ์ ซ านโตสเตฟาโน (Basilica Santo Stefano) และ หอคอยคู่ (Two towers)
หอคอยสองหลังที่พิงกัน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบโลญญาประเทศอิตาลี และเป็นหอคอยที่โดดเด่นที่สุดของโบโลญญา
ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก: Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่

เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์-สะพานริอัลโต-

ท่าเรือตรอนเคตโต้-เมืองมิลาน
เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (ระยะทาง 156 กม. /
2.15 ชม.) และ นั่ ง เรื อ จากท่ า เรื อ ตรอนเคตโต้ สู่ เกาะเวนิ ส
(Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายา
ว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) เมือง
แห่งสายน้า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่ง แสงสว่า ง และน า
ท่ า นชมความสวยงามของ จั ตุ รั ส ซานมาร์ โ ค (Piazza San
Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส
ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยก
รมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิม
ที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) ซึ่งถือเป็นสัญ ลักษณ์ประจาเมืองเวนิส
เดินชมตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต (Ponte di Rialto) เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิส และเป็นสะพานแรกที่ข้า ม Grand
Canal อิสระให้ท่านพักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และ นาท่านเดินทางต่อไปยัง จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 274
กม. / 4 ชม.) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า

เมืองมิลาน- มหาวิหารแห่งมิลาน-พระราชวังมิลาน-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II -เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-

เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- สิงโตหินแกะสลัก- ชมสะพานไม้ชาเปล
เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
น าท่ า นไปชม มหาวิ ห ารแห่ ง มิ ล าน (Duomo di
Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็น
อันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะ
เสร็ จ ต้ อ งใช้ เ วลากว่ า 400 ปี ด้ า นนอกมี ห ลั ง คา
ยอดเรียวแหลมที่ทาจากหิ นอ่อนจ านวน 135 ยอด
และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น
ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระ
แม่ ม าดอนน่ า เป็ น สง่ า อยู่ จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นแวะ
ถ่ า ยภาพ ด้ า นนอก พระราชวั ง มิ ล าน (Royal
Palace of Milan) เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบน
ั ทาหน้าทีเ่ ป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและเป็น
ที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่
และร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่ อเสียงจากทั่วโลกเป็น
ประจา ไปชมและช้อปปิ้ งที่ ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็น
ทางเดินและอาคารขนาบ 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1
ชม) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริ เ วณพรมแดนกั บ ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ โคโม่ เ ป็ น
เมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศ เหนือของเมืองอยู่ติด
กั บ ทะเลสาบโคโม่ ถื อ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มแห่ ง
ห นึ่ ง เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม ชิ้ น ง า น ศิ ล ป ะ ชื่ อ ดั ง , มี โ บ ส ถ์ ,
พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย พาทุกท่าน
ไปเก็ บ ภาพความประทั บ ใจกั บ ทะเลสาบโคโม่ (Lake
Como) ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ทะเลสาบที่ ส วยที่ สุ ด ในโลก ตั้ ง อยู่ ใ น แคว้ น ลอมบาร์ เ ดี ย (Lombardy) ไม่ ไ กลจากเมื อ งมิ ล าน
(Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทาให้
ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ใน
ยุ โ รปด้ ว ยความลึก กว่ า 400 เมตร รู ป ร่ า งลั ก ษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ ท าให้นึ ก ถึง Y ที่ก ลับ ด้า นที่โ ด่ง ดัง ไปทั่ว
โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น้า Adda โบราณ ทาให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และ
ยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
และขุนเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.) จากนั้น นาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบน
ผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิ ตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อ ปี
ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ารอยส์ (Reuss River) ซึ่ง
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พัก: Holiday Inn Express Luzern – Kriens 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก

เมืองลูเซิร์น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถ้าน้าแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG

Store-เมืองดิจอง
เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ ใน
รัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่ง
ยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์ เ พื่ อ
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ (รวมในค่าทัวร์) ที่จะ
หมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิ วได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้ นไปเรื่ อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศ นียภาพที่ งดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ชม ถ้าน้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่า ยรูปหรือเล่น หิม ะบนยอดเขา และชม สะพาน
แขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100
เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (มื้อที่13)

จากนั้นนาท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 64 กม. /
1 ชม.) เป็นเมื่องที่ร่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่
ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมือ ง
เก่าที่คงความสวยงามของพื้ นหินแบบยุโรปในยุคกลางจะ
หลงรั ก เมื อ งนี้ สิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ท่ า นประทั บ ใจคื อ รู้ สึ ก ได้ ถึ ง
อากาศที่ส ดชื่ นและสะอาดอาจเป็น เพราะเมื องนี้ ตั้ง อยู่บน
ทะเลสาบ อิสระชอปปิ้ งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนา
ระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe,
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier,
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain,
Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon) (ระยะทาง 362 กม. / 4.30 ชม.)
หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่ง เศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต -ดอร์ ใ น
แคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองสาคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดชั้นดีอีกแห่งของ
ฝรั่งเศส มีแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองดิจอง
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)
ที่พัก: Holiday Inn Express Dijon 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด

เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้าง

ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า

 อาหาร เช้า,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจาหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดัง

ต่ า งๆ และมี บ างช่ ว งโปรโมชั่ น พิ เ ศษตามฤดู ก าลต่ า งๆ ท าให้ เ ป็ น สถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากจาก
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ งสินค้าสตรีทแบรด์และแบรนด์เนม โดยปัจจุบันเอาท์เล็ทแห่งนี้เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่
ทันสมัยเอาใจสายช้อปปิ้ งทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เครื่องประดับ รองเท้า แฟชั่นหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกช้ อปปิ้ งกัน
และยังมีร้านอาหารหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกลอง อีกทั้งยังมีร้านอาหารประจาถิ่น คาเฟ่ ขนมหวานอีกด้วย
 อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน
จากนั้ น พาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งปารี ส (Paris) (ระยะทาง 185 กม. /
2.30 ชม.) ไปเก็ บ ภาพความประทั บใจกับ สถานที่ ท่อ งเที่ ย วต่ างๆใน
ปารี ส เริ่ ม ต้ น ที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็ น หนึ่ ง ในแลนด์ ม าร์ ค
สาคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด
มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้าง
เป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่ อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อ
ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศส
ในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้ างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอ
เฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100
ปี แห่ ง การปฏิ วั ติ ป ระเทศฝรั่ ง เศส และเพื่ อ แสดงถึ ง ความร่ า รวย
ยิ่งใหญ่ รวมถึงความสาเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้น
ด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท
Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆ กับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพา
ทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอ ะไร
มาบั ง ความสวยงามแน่ น อน ไปต่ อ กั น ที่ ประตู ชั ย ฝรั่ ง เศส (Arc de
Triomphe) หรื อ เรี ย กเต็ ม ๆว่ า อาร์ ก เดอทรี ย งฟ์เ ดอเลตวล เป็ น
ผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มี

ความกว้ า ง 45 เมตรและมี ค วามลึ ก ถึ ง 22 เมตรถู ก จั ด อั น ดั บ เป็ น
ประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1
ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า
สามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมัน
โบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลัก จากช่างแกะสลักคนสาคัญแห่งยุค
มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญ ลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดี
การเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทาเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้ง
ให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งใน
ปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิร นามที่ ทาเพื่ อประเทศฝรั่ง เศสอี ก
ด้วย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็อง
เซลิ เ ซ่ (Champs Elysees) เป็ น หนึ่ ง ในถนนที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ใน
ฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลั งการ ถือว่าเป็น
ย่านธุรกิจที่สาคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดใน
โลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บน
ถนนฌ็ อ งเซลิ เ ซ่ เ ป็ น สถาปั ต ยกรรมที่ มี ก ารผสมผสานศิ ล ปะ Art
Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
จากนั้ น พาท่ า นไปเยี่ ย มชมด้ า นนอกของ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ ร์ (Louvre
Museum) เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ของเมื อ งปารี ส
จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่
ทาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสาคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิ
ลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์
ลู ฟ ร์ ( Louvre Museum) เป็ น สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาผลงานศิ ล ปพที่
ทรงคุ ณ ค่า ไว้ม ากกว่า 400,000 ชิ้ น แต่ น ามาจั ด แสดงให้ชมเพี ยง
40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อ กัน มา

ว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสนามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม คองคอร์ด พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้างปลอด
ภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนาต่างๆจากทั่ ว
โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความ
ภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริม
่ ต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ

และขยายไปสู่สิ่งที่กลายเป็น ชุดของอาคารห้า งสรรพสิ นค้ าที่ มีแผนกต่ างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคม
ห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุ ดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912
เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนาของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุม
ถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้
สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวม
แล้วทั้งหมด 61 แห่ง
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่16)
ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่แปด

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี

 อาหาร เช้า

05.30 น.  รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื้อที่17) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10:30 น.

เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032

19.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

22.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

วันที่เก้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08:05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1.

พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)

2.

เอกสาร International Vaccinated Certificate/วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว

► ก่อนเดินทางเข้าประเทศอิตาลี
ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขอิตาลี ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังอิตาลี
กาหนดให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอียู (รวมผู้เดินทางจากประเทศไทย) ที่จะเดินทางเข้ามายังอิตาลี
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. แสดงแบบฟอร์ม EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกตรวจ
2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลิเคชั่น Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate
จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
3. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกาหนด
►วัคซีนที่ยอมรับสาหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอิตาลี
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
(3) Sinovac และ Sinopharm จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือ Johnson & Johnson เป็นเข็มที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
4. ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าหรือออกจากอิตาลีต้องสวมหน้ากากอนามัย FFP2 ตลอดการเดินทาง
(ข้อมูลจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดอัพเดทกับเจ้าหน้าทีอ
่ ีกครั้ง)

► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สาหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD

► สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน
เดินทางมาถึงประเทศไทย
เงือ
่ นไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทาวีซ่า 5,500 บาท (30,500)
กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจาเป็นต้อง
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบ
ั จากวันเดินทางไป-กลับและ
จานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน
้ ทางบริษัท
จะไม่รบ
ั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงือ
่ นไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.

ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน
้ ไป คืนเงินทัง
้ หมด (ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึน
้ จริงเช่น
ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจาโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)

2.

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจา 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวี
ซ่า ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจาโรงแรม หรืออืน
่ ๆ)

3.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
5.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
7.

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ให้นามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้นก
ั ท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม
หรืออื่นๆ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
(บริษัท ดาเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟน
ั ด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพิ่ ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับ อากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง
และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
5.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.

ค่าน้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ

8. การประกันการเดิ นทาง บริษัทฯได้ จัดทาแผนประกั นภัยการเดิน ทางส าหรับผู้ เ ดิน ทางไปต่า งประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้ าติด เชื้อ โควิด -19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุ มการรักษา
เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ค รอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลู ก ค้ า ต้ อ งการซื้ อ ประกั น เพิ่ ม วงเงิ น คุ้ ม ครอง เพิ่ ม ความคุ้ ม ครอง สามารถแจ้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ความคุ้ ม ครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.
ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่ มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์
9. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน

2.

ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท

3.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5.

ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว

7.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณีวซ
ี า่ ไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากสถานทูต(วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้
จริง เช่นค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ /ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
้ หากเกิดสิง
่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษท
ั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทพ
ี่ ัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนือ
่ งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทาประกันนี้
จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น) Italy
ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาวีซ่าวันทาการ 15-10
ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิว
้ มือ ตามวันเวลานัดหมายยื่นวีซ่า
โปรดดาเนินการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารที่ใช้สาหรับยื่นคาร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจา
1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจานวนหน้าเหลือ
อย่างน้อย หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า 3-2 หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดาเนินการทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง )
(ให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์

เพื่ อนาไปแสดงต่อสถานทูต

2. รูป ถ่าย รูป สีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป,
ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี)
-สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจาเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)
กรณีเด็กอายุต่ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จาเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
-สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูติบัตร
กรณีเด็กอายุต่ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จาเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
-สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูติบัตร
-หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สาเนาพาสปอร์ตบิดามารดาโดยต้ อ งมี ใบอนุญ าตจากผู้ ปกครอง บิ ด า -มารดาเท่ า นั้น หากเด็ ก เดิน ทางไปกับบิ ดาเพี ยงผู้เ ดี ยว จะต้ อ งมี ห นัง สือรับรอง
ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก
มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สานักงานเขต/อาเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่ า น (พร้ อ มแนบสาเนาพาสปอร์ ต/สาเนาบั ตรประชาชนของบิด า-มารดา) โดยมี น ายอาเภอหรื อผู้ อานวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับ รองจากทางราชการอย่า งถู กต้ องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่ เด็กแสดงตั วยื่ นคาร้องขอวีซ่ า บิดา-มารดา
จาเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพี ยงผู้เดียว

จากนั้น ผู้ปกครองจาเป็นต้องนาหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่งให้ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)
สามารถขอดู) กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนาส่งบริษัททัวร์
(ตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทางาน ที่ทางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคาร้องขอวีซ่า)
4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ ไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่านทางานปัจจุบัน โดยระบุตาแหน่ง
งาน, เงิ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ , วั น เดื อ น ปี ที่ เ ริ่ ม ท างาน, และช่ ว งเวลาที่ ข อลางานไปเที่ ย วยุ โ รป (โดยไม่ ต้ อ งระบุ ชื่ อ ประเทศ ให้ใช้
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกาหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอานาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4.2กรณีทเี่ ป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาใบทะเบียนการค้า (0403.พค), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, คัดสาเนา)
(วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 90 ไม่เกิน
4.3 กรณีทเี่ ป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน,
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคาร้องขอวีซ่า)
4.4 กรณีเ ป็นแม่บา้ น ใช้สาเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จาเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(
4.5 กรณีกิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จาเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะนาตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
5. หลักฐานการเงิน
5 1. กรณีออกค่าใช้จา่ ยเอง ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจา (บัญชีส่วนตัว) รายการ
เดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า (ออก สม่าเสมอ-และมียอดเงิน
คงเหลืออยู่ใ นบัญ ชีนั้นๆไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพี ยงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลาเนา
ผู้เ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง 5.2เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบ
หนังสือรับรองการเงิน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ ) เดือน 6
(ออก สม่าเสมอ-การเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า
ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนั บสนุนค่ าใช้ จ่า ยให้ ผู้ เดิ นทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา /พี่ น้องท้องเดียวกั น สายเลือดเดี ย วกั น เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์) Book Bank( หรือมีประวัตก
ิ ารเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่
กาหนด ท่านจาเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น )Bank Statement(
กรุณาเคลือ
่ นไหว/ปรับอัพเดต เงินใน/สมุดบัญชีออมทรัพย์ ไม่เกิน 5 วัน ก่อนวันนัดหมายยืน
่ วีซา่
**สถานทูตไม่รบ
ั พิ จารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีตด
ิ ลบ และกองทุนทุกประเภท **

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น
เพื่ อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสาหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องนาส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิ จารณา เพื่ ออนุมัติคาร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ ข้อมูล /
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น
เมื่อท่านชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ดาเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชาระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
บางกรณีสถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย โปรด)แต่งกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนาส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นาเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
เอกสารทุกฉบับทีใ่ ช้ประกอบการยืน
่ คาร้องขอวีซา่ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ !!
พร้อมแนบสาเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาเป็นต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
เพื่ อความสะดวกในการยืน
่ วีซา่ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มน
ี โยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่ อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................................................................................
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)
3 .เพศ

ชาย

..........................................................................................................................................................................................................................
หญิง

4. ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................................................... อีเมล์แอดเดรส ..........................................................................
5. ที่อยู่พานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................................................... อีเมล์แอดเดรส ..........................................................................
6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ............................................................................................ โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ..................................................................................
7. อาชีพปัจจุบัน .........................................................................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................................................................................................................

8.ชื่อสถานที่ทางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ
่ ยู่ที่ทางาน ................................................................................... ...................................... ..................................................................................................................... ..................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ที่ทางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................. อีเมล์ .............................................................
9.รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

⃣ โสด

⃣ สมรส

⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣ หย่า

⃣ ม่าย

⃣ อยู่กินฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด............................................ สถานที่เกิด ...................................................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ............................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. สถานที่เกิด ...................................................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา ........................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. สถานที่เกิด ..................................................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ........................................... วันออก ........................................ วันหมดอายุ ................................... ออกให้ ณ ประเทศ ....................................
15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..............................................

ถึงวันที่..................................................

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ หากทราบ) ………………………………………

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย ................................................................. (เหตุผลในการปฏิเสธ)

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุชื่อ .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด
หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิ จารณาวีซ่าจากทางสถานทูต กรณีวีซ่าของท่าน
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกาหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เมื่อท่านได้จองทาการจองโปรแกรมทัวร์ และชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
-กรุณาจัดส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)

พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี
-กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จ ะใช้ยื่นสถานทู ต
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจาเป็นต้องดาเนินการนาส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนาส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า
-หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทางานของท่านให้ชัดเจน )ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตาแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน
เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/สาหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
-กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงสาหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน สัปดาห์ 2ก่อน
ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า
-ท่านจาเป็นต้องนาส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษท
ั ฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน
้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

