
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEY04 JOURNEY DREAM OF EUROPE III ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N BY EY 

IEY04 JOURNEY DREAM OF EUROPE III 9วัน 6คืน 
เยือนดินแดนมหัศจรรย์กับ 3 ประเทศยอดนิยมในยุโรป 

 

อิตาลี  นครวาติกนั มหาวิหารเซนต์ปเีตอร์ โคลอสเซี่ยม น ้าพุเทรว่ี มหาวิหารแห่งมลิาน  
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปซิ่า, จัตุรัสดูโอโม่ มหาวิหารฟลอเรนซ ์ 
เกาะเวนิส ต้นฉบับดินแดนแห่งสายน ้า ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

สวิส  พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ถ ้าน ้าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  
ช้อปปิ้ งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก 

ฝรั่งเศส เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ ่
  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส 

 

เดินทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  
 
 
 
 



น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 

◼ FLIGHT:  
 DEPARTURE : EY407 BKK-AUH 21:05-00:30   (ไฟลท์ขาไปเปลี่ยนเวลา 19.55-23.25)  

  EY085 AUH-FCO 02:35-05:50  (ไฟลท์ขาไปเปลี่ยนเวลา 02.10-06.20) 
 RETURN    : EY032 CDG-AUH 09:30-18:55   (ไฟล์ทขาไปเปลี่ยนเวลา 10.30-19.20) 

  EY402 AUH-BKK 21:45-07:20    (ไฟล์ทขาไปเปลี่ยนเวลา 21.40-07.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ป ี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

26 มกราคม – 03 กมุภาพันธ์ 66 59,500  
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
( Infant ไม่เกิน 2 ป ี
ราคา 12,500 บาท) 

53,000 15,500 25  

25 กุมภาพันธ์ – 05 มนีาคม 66 59,500 53,000 15,500 25  

04 – 12 มนีาคม 66 59,500 53,000 15,500 25  

16 – 24 มนีาคม 66 62,500 56,000 15,500 25  

28 มนีาคม – 05 เมษายน 66 66,500 60,000 15,500 25 เปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

08 – 16 เมษายน 66 79,500 73,000 15,500 25 เปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

12 – 20 เมษายน 66 79,500 73,000 15,500 25 เปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

25 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 65,900 59,400 15,500 25 เปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

>> ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 



 
 

18:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย
การบิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด
แท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

21:05 น.   น าท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407 
หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ทบินเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ EY407 BKK-AUH 19.55- 23.25 
ขอเปลี่ยนเวลานัดหมายเป็น 17.00 น.  และเปลี่ยนเวลาออกเดินทางเป็น 19.55 น. 

 

 

 

 

 

00:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
02:35 น.   น าทา่นเดนิทางสู่ถึง ทา่อากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EY085 หมายเหตุ** ในกรณีไฟลท์

ขาไปเปลีย่นเวลา (เปลี่ยนเคร่ือง) EY085 ท่านจะออกเดินทาง 02.10 น.  
05:50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 
หมายเหต*ุ* ในกรณีไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา ท่านจะ
เดินทางถึงเวลา 06.20 น.  
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับ
อากาศเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican City) (ระยะทาง 
29 กม./ 45 นาที) ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 
250 ไ ร่และ เป็น ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของ
พระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกส้ันๆ 
ว่ า “โ ป๊ ป ” น า ท่ า นถ่ าย รูปด้ านหน้ า  โ บสถ์ น้ อย ซิส
ทีน (Sistine Chapel) เป็นโบสถ์น้อยภายในพระราชวัง
พระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระ
สันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน โบสถ์น้อยซิสทีนมึชื่อเสียง
ในทางสถาปัตยกรรมเพราะเปน็สถานที่ทีท่ าให้ระลกึถึงพระ
วิหารของพระเจ้าโซโลมอนในพันธสัญญาเดิม , การ
ตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในสมัย
ฟื้ นฟูศิลปวิทยารวมทั้งมีเกลันเจโลผู้วาดเพดานของโบสถ์
จนที่เป็นที่เลื่องลือ และสุดท้ายคือความส าคัญในการเป็น
สถานที่ท าการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐ
วาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า 
St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน ้าพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคา
และก าแพงสูง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม 
(Rome) (ระยะทาง 6 ก.ม./ 20 นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ล้านคนและน าท่านสู่ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์แห่งความย่ิงใหญ่ จากนั้น น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อด้วยอิฐและหิน
ทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร และน าทา่นชมความงามของ วิหารแพนธีอัน (Pantheon) เป็น
ส่ิงก่อสร้างที่ต้ังอยู่ในกรุงโรม เดิมสร้างโดยมาร์คัส วิพซานิอัส อกริพพา (Marcus Vipsanius Agrippa) ส าหรับ
เป็นเทวสถาน (Roman temple) แก่เทพต่างๆ ของโรมันโบราณ ต่อมาก็ได้รับการสร้างใหม่ในต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 2 แต่ตัวส่ิงก่อสร้างจะอุทิศให้แก่เทพเท่านั้น ในปัจจุบันอนุสาวรีย์นี้เป็นที่เป็นที่เก็บศพของคนส าคัญ แพนธีอัน
เป็นส่ิงก่อสร้างจากสมัยโรมันที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดส่ิงหนึ่ง และได้รับการใช้สอยตลอดมาใน

วันที่หนึง่        กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                    

วันที่สอง        ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อติาลี-นครวาติกัน– โบสถ์
น้อยซิสทีน – มหาวิหารเซนตป์เีตอร์ - St.Peter’s Square - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม –วิหารแพนธีอัน -น ้าพุเทรว่ี- บันไดสเปน - 
เมืองฟลอเรนซ์                       อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                                                          
 

                                                                                                                    



ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 ก็ใช้เป็น
คริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิก ที่อุทิศให้ “พระ
แม่ ม า รีแล ะผู้ พลี ชีพ เ พ่ือศาสนา ”  ตั วตึ ก เป็น
ส่ิงก่อสร้างที่มีโดมขนาดใหญ่ที่เก่าที่สุดในกรุงโรม 
น ้ า พุ เทร ว่ี  (Trevi Fountain) เ ป็นลานน ้ า พุและ
อนุสรณ์สถานที่จัดได้ว่าสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่ งของโลก ตั้ งอยู่ ในก รุง โรม  ประ เทศ
อิตาลี โดยนอกจากในเร่ืองของความสวยงามแล้ว
ที่นี่ยังมีเร่ืองเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการโยน
เหรียญอธิษฐานที่เป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว
ชมกันอีกด้วย และเป็นน ้าพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดใน
กรุงโรม โดยมีขนาดความสูงถึง 85 ฟุต  และความ
กว้างถึง 65 ฟุต น ้าพุแห่งนี้ต้ังอยู่บนทางสามแพร่ง
โดยเป็นจุดบรรจบกันของ Acqua Vergine, Aqua 
Virgo และสะพานส่งน ้าของโรมันโบราณ โดยน ้าพุที่
เห็นกันในปัจจุบันนั้นได้เร่ิมก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1732 
โดยการออกแบบของนิโคลา ซาลวิ  น าท่านชมและ
ถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) 
เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูก
เรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับ
ถนน Via Condotti ที่ เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนม
ม า ก ม า ย  ทั้ ง  Dior, Prada, Gucci,Valentio, 
Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, 
Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 
Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
จากนั้น น าท่านมุ่งหน้าสู่  เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)  
(ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆ ที่มี แม่น ้า
อาร์โน (Arno) ไหลผ่านท่ามกลางตึกอาคารทรง
โบราณโทนสีอบอุ่นและทิวเขาที่สวยงาม ถึงจะเป็น
เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ  แ ต่ ก็ มี ดี ก รี เ ป็ น ถึ ง เ มื อ ง หล ว ง
ของ แคว้นทัสคาน (Tuscany) อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี ค .ศ.1865 จนถึง 1871 อีก
ด้วย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
                 ที่พัก: Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
                (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
น าท่านชม เมืองฟลอเรนซ์  ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดก
โลก มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Cathedral of Santa Maria del Flore) หรือที่เรียกกันติดปากว่า ดูโอโม่ มหาวิหารที ่
 สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่13 และใช้ระยะเวลาทั้งหมดถึง 140 ปีถึงจะแล้วเสร็จในปี ค .ศ.1436 ด้วยเหตุ นี้
รูปแบบสถาปัตยกรรมของมหาวิหารจึงมีการผสมผสานศิลปะของแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกัน  หอศีลจุ่มนักบุญ
เซนต์จอห์น (The Baptistery of St.John) เป็นหอศีลนิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศ
อิตาลี และมีฐานะเป็นไมเนอร์บาซิลกิา ตัวหอเป็นทรงแปดเหลีย่มทีต่ั้งอยู่กลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกันข้ามกบัมหา
วิหารฟลอเรนซ์และหอระฆังของจอตโต ดี บอนโดเน (หอระฆังจอตโต) เป็นส่ิงก่อสร้างที่เก่าที่สุดส่ิงหนึ่งของฟลอ
เรนซ์ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถึงปี ค.ศ. 1128 เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสกแ์บบฟลอเรนซ์ สะพานปอน
เตเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานนี้ตั้งชื่อตามสะพานฟลอเรนซ์ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสะพานโค้งปล้องปล้องหินใน
ยุคกลางที่ทอด ข้ามแม่น ้าอาร์โนในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เป็นที่สังเกตส าหรับร้านค้าที่สร้างขึ้น เปียซซา
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ที่มีประติมากรรมยุคเรเนสซองส์ตั้งอยู่มากมาย และ
ด่ืมด ่ากับบรรยากาศอันสุทรีย์ของที่นี่ใจกลางเมือง 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับ 
หอเอนเมืองปิซาซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงหลือจากศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่เคยมี
ความส าคัญมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 
น าท่านเก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูป 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of 
Pisa) ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปซ่ิาที่สร้างขึน้
เพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการ
เร่ิมต้นของการสร้างถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุด
ตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี 
ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กา
ลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก และ
การตกของวัตถุด้วย มหาวิหารปิซา (Cathedral of 
Pisa) มหาวิหารที่สวยที่ สุดในลักษณะโรมันเนสก์  
แสดงให้เห็นจากซ้ายหอศีลจุ่ม กลางตัวมหาวิหาร และ
ขวาหอระฆัง ตัวมหาวิหารเป็นผังกางเขน มีมุขท้ายวัด และตกแต่งซุ้มโค้งรอบวัดภายนอกเป็นแบบแถบหินอ่อน 
สลับสีทางขวาง ซ่ึงกลายมาเป็นแบบที่เรียกว่า “ลักษณะปิซา”และโดมรูปไข่ และ Pisa Baptisty of St. John เป็น
อาคารทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า Bologna (ระยะทาง 176 
กม. / 2.30 ชม.)  เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่ระหว่างแม่น ้าโปกับเทือกเขาแอ
แพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการรักษาไว้  อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมบริเวณ 

วันที่สาม        เมืองฟลอเรนซ-์มหาวิหารฟลอเรนซ์-หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอ-เปยีซซาเดลลาซิญญอ
เรีย-เมืองปซิา-หอเอนปซิ่า- มหาวิหารปซิา-เมืองโบโลญญ่า-จัตุรัสมัจโจเล่-โบสถ์ซานเปโตรนิโอ-โบสถ์ซานโตสเตฟาโน-หอคอยคู่                                      
                                                        อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วย โบสถ์ซานเปโตรนิ
โอ  (Basilica of San Petronio) และ โบสถ์ซานโตสเตฟา
โน  (Basilica Santo Stefano) แล ะ  หอคอย คู่  (Two 
towers) หอคอย สองหลังที่พิงกัน เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลี และเป็นหอคอยที่โดดเด่น
ที่สุดของโบโลญญา ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้
เวลานัดหมาย   

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
   ที่พัก: Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
น าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (ระยะทาง 
156 กม. / 2.15 ชม.) และ นั่งเรือจากท่าเรือตรอนเคต
โต้สู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี
ยติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้ า  
เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง และน าท่าน
ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San 
Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลาง
เมืองเวนิส ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี 
ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ สะพานริอัลโต (Ponte di Rialto) เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและ
เป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal เดินชมตัวเมืองจนถึง โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็น
โบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเว
นิส อิสระให้ท่านพักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และ น าท่านเดินทางต่อไปยัง จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน 
(ระยะทาง 274กม. / 4 ชม.) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกบั
ปารีสในประเทศฝร่ังเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 
และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น   

เย็น          รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
               ที่พัก: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
                  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

วันที่ส่ี        เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรือตรอนเคตโต-้เกาะเวนสิ-จัตุรัสซานมาร์โค-สะพานริอัลโต-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์- 
ท่าเรือตรอนเคตโต-้เมืองมิลาน                                                                                                                           อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
น าท่านไปชม  มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di 
Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความ
ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 
1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี 
ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหิน
อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อนจาก
สมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูป
ปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู่ จากนั้นพาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ 
พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบัน
ท าหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 ตาราง
เมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และ
สถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทัว่โลกเป็นประจ า ไปชมและช้อปป้ิงที่ ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II  
เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคารขนาบ 4 ช้ัน คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง 
ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่  (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม ) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย  ประเทศ
อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของ
เมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวม
ช้ินงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ์ , พิพิธภัณฑ์, 
สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุก
ทา่นไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบ
โคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบ
ที่สวยที่สุดในโลก ต้ังอยู่ใน แคว้นลอมบาร์
เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน 
(Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบ
ถึง  160 กิ โล เมตร บวกกับ พ้ืนที่ รอบๆ 
ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้
ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็น

วันที่ห้า         เมืองมลิาน- มหาวิหารแห่งมิลาน-พระราชวังมิลาน-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II -เมืองโคโม่-ทะเลสาบโค
โม-่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- สิงโตหินแกะสลัก- ชมสะพานไม้ชาเปล                                                     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



อันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าให้นึกถึง Y ที่กลบัดา้นที่
โด่งดังไปทัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าให้เกิด
ทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.)   จากนั้น น าท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกดิ
จากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ีค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่
ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนว
สะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz  ที่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลักส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ต้ังอยู่
ริมฝั่ งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้
ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ ฯลฯ   

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
   ที่พัก: Holiday Inn Express - Luzern – Kriens 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
      (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง
อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขา
ทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมคีวามสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นที่ต้ังของสถานกีระเช้า
โรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบ้ิลคาร์ ที่
จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม 
สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (มื้อที่13)   

วันที่หก         เมืองลูเซิร์น-เมอืงแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทติลิส-ถ ้าน ้าแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG 
Store-เมืองดิจอง                                                                                                                                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 
64 กม. / 1 ชม.) เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ 
และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก
เมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงาม
ของพ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ 
ส่ิงที่จะท าให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สด
ชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บน
ทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงที่  Lohri AG Store ทีมี
นาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ 
เ ช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 
Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
Interlaken จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 362  กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมือง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์
กอญในประเทศฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดชั้นดีอีกแห่งของ
ฝร่ังเศส มีแหล่งท่องเที่ยวและทัศนยีภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้เข้าไปสัมผสัความงาม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

เย็น               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 
   ที่พัก: Holiday Inn Express Dijon 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
                       (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15) 
น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรด์เนม
ชื่อดังต่างๆ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินค้าสตรีทแบรด์และแบรนด์เนม โดยปัจจุบันเอาท์เล็ทแห่งนี้เต็มไปด้วยเส้ือผ้า
ที่ทันสมัยเอาใจสายช้อปป้ิงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เคร่ืองประดับ รองเท้า แฟชั่นหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกช้อปป้ิง
กัน และยังมีร้านอาหารหลากหลายให้ทกุทา่นได้เลือกลอง อีกทั้งยังมีร้านอาหารประจ าถิ่น คาเฟ ่ขนมหวานอีกด้วย 

      อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆในปารีส เร่ิมต้นที่ หอไอเฟล (Eiffel 
Tower) เป็ นหนึ่ ง ในแลนด์มา ร์คส า คัญของ
ประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็ก
ทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับ
ตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดย
ถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิก
ชื่อดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการ
ก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมา
เพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 
100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือ
แสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุด
ถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ีทีสุ่ดคือลานตรงข้างหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานขีอง Trocadéro ที่
เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบังความสวยงามแนน่อน ไปต่อกนั
ที่  ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มี
ความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่

วันที่เจ็ด         เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตชูัยฝร่ังเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-
ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์                                                                 อาหาร เช้า,เย็น 
                                                                                         
 

                                                                                                                    



จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์
ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิค
ใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้
รูปปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูป
แกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้ง
สดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกลา้ทีท่ าเพ่ือประเทศฝร่ังเศส 
ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิร
นามที่ท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย จากนั้นไปที่ถนนที่มี
ชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs 
Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส 
ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือ
ว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่า
เช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวย
ที่ สุ ด ใน โ ลก  ตึ ก ส่ วน ใหญ่บนถนนฌ็อง เซลิ เ ซ่ เป็ น
สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการ
ตกแต่งสไตล์  Art Nouveau เข้า ไ ว้ด้วยกันอย่างลงตัว 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่  จัตุ รัสคองคอร์ด  (Place de la 
Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์
ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการ
ปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้าง
ขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques 
Ange Gabriel และส ร้าง เส ร็จ ส้ิน ใน ปี  ค .ศ . 1755 เ พ่ือ
ประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดยพระเจ้า
หลุย ส์ที่  16 จากนั้ นพาท่ านไปเยี่ ยมชมด้ านนอกของ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดง
ไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิ
ลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ลู ฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษา
ผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่
น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่า
ผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่
ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม พาทุกท่านไป
อิสระช้อปป้ิงที่  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 
เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบ
รนด์ชั้นน าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศ
ที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมี
พนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย และ ห้างแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มี
ชื่อเสียงมากที่ สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.
1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเส้ือผ้าเล็กๆ 
ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้า
ที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่16) 
   ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 



     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มื้อที่17) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยาน 
 นานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

09:30น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032  
หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ทบินเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ EY032 CDG-AUH 10.30-19.20 น.
และเปลี่ยนเวลาเดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี เลื่อนเป็น 19.20 น. 

18:55น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
21:45น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 
 

07:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  
 

►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี
ประกาศตั้งแต่วันที่ 1  มถิุนายน 2565 การเดนิทางเข้าประเทศอิตาลี ไม่จ าเปน็ตอ้งแสดงผล GREEN PASS เอกสารที่จะแสดงว่า
บุคคลนั้นได้รับวัคซีน หรือบุคคลทีห่ายจากโควิด-19 แล้วภายในเวลา 6 เดือน 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี ้  
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 

 
► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  
สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่นเดนิทางมาถึงประเทศไทย  
 
 
 
 

วันที่แปด         เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี                             อาหาร เช้า 

 

                                                                                                                    

วันที่เก้า          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

 

                                                                                                                     



เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู่้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทุกคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดินทางต้องเหลอืวา่งส าหรบัติดวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็คา่ใช้จ่ายตามท่ี เกดิขึ้นจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าตัว๋เครือ่งบิน คา่มัดจ าโรงแรม คา่วีซา่  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกดิขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบใุน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  



4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถ
เลือ่นวันได้ ใน กรณีทีท่า่นต้องการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหนา้ที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจัดที่นั่งของผู้เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา
เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. 
ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศอติาลี) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแตค่วามประทับใจ  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและ
บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดนิทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  



7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง 
หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภัย บริษัทฯไดจ้ดัท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกนัภัย Group tour บกูี้ ซ่ึงความคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทั้งนีก้ารท าประกนันี้
จากบริษัท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเทีย่ว  ที่บงัคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอบุัติเหตุในการเดินทาง
เทา่นัน้ แตท่ั้งนี้ ทา่นสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได้  กรณีท่านตอ้งการซ้ือ
ความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 

(เอกสารประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่าเชงเกน้) Italy 
ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวีซ่าวันท าการ 15-10  

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมอื ตามวันเวลานัดหมายย่ืนวีซ่า 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจ้าหนา้ที่ เนื่องจากสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยืน่ค าร้องขอวีซ่าอยู่เปน็ประจ า 
 
1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลือ

อย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า  )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง
 (ให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถา่ย รูปสีหนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้าม
สวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** หา้มขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ 
   
 



  
 
3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม) ถ้ามี (ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาทะเบียนหย่า/ ส าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต( 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถ้าเคยมี การเปลี่ยน( 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก
มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต /ยนบ้านของอ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบี
) ท่านพร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา มารดา-
 จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ทีรั่บยื่นวีซ่ากรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่งให้ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)
สามารถขอด)ู กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมตัิให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์
ตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์(  

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
 
4.1 กรณีเปน็พนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า )พค.0403( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )ดส าเนาคั

ไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  
 
4.3 กรณีทีเ่ปน็นกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
 
4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 
 



4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ด้จดทะเบยีน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  )จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5 .1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า  )บัญชีส่วนตัว ( รายการ
เดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม ่าเสมอ ( และมียอดเงิน
คงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

 
 

5.2 างไมไ่ด้ออกคา่ใชจ้า่ยเองผู้เดินท เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบ
หนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ) เดือน 6
(ออก สม ่าเสมอ-การเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา  / มารดา  /พ่ีน้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน-
เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Book Bank( หรือมปีระวัตกิารเดินบญัชีไม่ครอบคลมุตามเง่ือนไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเปน็ต้องขอรายการเดินบัญชียอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ )Bank Statement( 
กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 **สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มลูยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของทา่น (กรอกข้อมลูเปน็ภาษาอังกฤษ) 

1 .ชื่อ - นามสกลุ )ภาษาอังกฤษ    (............................................................................................ ........ 
2 .ชื่อ -  สกลุเดมิ )ตอนเกิด      (......................................................................................... .......... 
3 .เพศ    ชาย          หญิง 
4 .ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบียนบา้น  )ภาษาอังกฤษ(  

............................................................................................................. ................................................ 
 .................................................รหัสไปรษณีย์  .. .................. อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

ที่อยู่ .5พ านกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาอังกฤษ)  
............................................................................................................. ................................................ 

 .................................................รหัสไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 
6. โทรศัพท์มอืถอื )โปรดระบุ................................. (  ............. โทรศัพทบ์้าน )ถา้มี.......................................... (  

7 .อาชีพปัจจุบนั ....................................................  
    ต าแหน่งงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน......................................................  (................  
8 . ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการค้าขาย  โปรดระบอุย่างชัดเจน( 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ทีท่ างาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย์  .............โทรศัพท์ทีท่ างาน /โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............ .......................อีเมล์ ..........................  
9 . รายได้ตอ่เดอืน   ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  
  ⃣     หย่า     ⃣     ม่าย              ⃣    อยู่กนิฉนัสามี -ภรรยา     ⃣     แยกกนัอยู ่

11.  ชื่อ -สกลุคู่สมรส )ถ้ามี  ............................................. (วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานที่เกิด  .....................  
12.  ชื่อ -สกลุ ของบดิา  ................................................... .. วัน /เดอืน/ ปี เกิด .................สถานทีเ่กดิ  ......................  
13.  ชื่อ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานทีเ่กดิ  ......................  
14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ )ถา้มี (โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอร์ต   ..................... วันออก   ..................... วันหมดอายุ   .................. ออกให้ ณ ประเทศ  ...................  
15 . ทา่นเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีีผ่า่นมา หรือไม่ )โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................( 

ไม่เคย 
เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่  ..............................................  ถึงวันที่  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้
                       ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ  (……………………………………… 
17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
    ไม่เคย เคย  )เหตผุลในการปฏิเสธ................................................................. (  

18 .หว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระ  
            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มผีู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องค์กร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 
   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 



 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(     พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากด าเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน )ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
          - เป็นต้องน าส่งท่านจ า หนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 
 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่านัน้  

 
 
 
 

 


