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IEY001 JOURNEY DREAM OF EUROPE 9วนั 6คนื 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 
เทีย่วแบบจใุจกบั 3 ประเทศในฝนัยอดนยิมของยโุรป 

 

อติาล ี นครวาตกินั มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์โคลอสเซีย่ม น า้พเุทรวี ่มหาวหิารแหง่มลิาน  

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่, จตัรุสัดโูอโม ่มหาวหิารฟลอเรนซ ์ 

เกาะเวนสิ ตน้ฉบบัดนิแดนแหง่สายน า้ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

สวสิ  พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ถ า้น า้แข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  

เมอืงซุก เทีย่วเมอืงลเูซริน์ สะพานไมช้าเปล สงิโตหนิแกะสลกั 

ฝร ัง่เศส เมอืงปารสี ชมหอไอเฟล ประตชูยัฝร ัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ถนนฌ็องเซลเิซ ่

  หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต ์หา้งหรทู ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี  

เสรมิเตปยง 

เด็ก 2-11 ปี   

ไมเ่สรมิเตปยง 

พักเดปย่วเพิม่ ทปน่ั่ง หมายเหต ุ

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

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

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วปซา่และคา่บรกิาร<< 

 

 FLIGHT:  

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

 RETURN    EY032 CDG-AUH 10:30-19:00 // EY402 AUH-BKK 22:35-08:05 
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16:00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมปเจา้หนา้ทปบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเี๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19:30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่นครวาตกินั ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

23:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเีลปย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 
02:30 น.  น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีประเทศ

อติาล ีเทปย่วบนิทป ่EY085 
06:55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีประเทศอติาล ีผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิปการทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้
กวา่ีระเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และพธิปการ ทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรปยบรอ้ยแลว้น าทา่นขึน้รถ
โคช้ีรับอากาศเดนิทางสู ่นครวาตกินั (Vatican City) (ระยะทาง 29 
กม./ 45 นาทป) ซึง่เี็นรัฐอสิระ มปขนาดเล็กมากเพปยง 250 ไรแ่ละเี็น
ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เี็นเมอืงแหง่ศาสน
จักรและทป่ี ระทับของพระสนัตะีาีา ีระมขุสงูสดุแหง่ศาสนาหรอืโี๊ี 
น าทา่นถา่ยรูี ดา้นหนา้ โบสถน์อ้ยซสิทนี (Sistine Chapel) เี็นโบสถ์
นอ้ยภายในพระราชวังพระสนัตะีาีา ซึง่เี็นทป่ี ระทับอยา่งเี็น

ทางการของพระสนัตะีาีาในนครรัฐวาตกินั เี็นสถานทปท่ปท่ าใหร้ะลกึ
ถงึพระวหิารของพระเจา้โซโลมอนในพันธสญัญาเดมิ, การตกแตง่
, จติรกรรมฝาผนังโดยจติรกรผูม้ปชือ่เสปยงในสมัยฟ้ืนฟศูลิีวทิยารวมทัง้
มปเกลันเจโลผูว้าดเพดานของโบสถจ์นทปเ่ี็นทปเ่ลือ่งลอื และเี็นสถานทป่
ท าการีระชมุเลอืกตัง้พระสนัตะีาีาองคใ์หม ่มหาวหิารเซนตปี์
เตอร ์(St.Peter Basilica) แหง่นครรัฐวาตกินั ทปง่ดงามดว้ยศลิีะในยคุ
เรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี  ดา้นหนา้มหาวหิารเี็นลานกวา้ง
เรปยกวา่ St.Peter’s Square ีระกอบไีดว้ยน ้าพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบ
ลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไีดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสงู 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทาง
สู ่กรงุโรม (Rome) 
(ระยะทาง 6 ก.ม./ 20 
นาทป)  เมอืงหลวงของ
ีระเทศอติาลป  เี็นเมอืง
หลวงและเมอืงทปใ่หญ่
ทปส่ดุของแควน้ลาซปโอ
และีระเทศอติาลป มปคน
อาศัยีระมาณ 2.5 ลา้น
คน น าทา่นชืน่ชมกบั
สถาีัตยกรรมและ
ีระวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่น าทา่นสมัผัสความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทป ่โคลอสเซีย่ม 
(Colosseum) (ถา่ยรูี ดา้นนอก) เี็นสนามกปฬากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม กอ่ดว้ยอฐิและหนิทราย
วัดโดยรอบได ้ี ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ชมความงามของ วหิารแพนธอีนั (Pantheon) เี็นสิง่กอ่สรา้งทป่
ตัง้อยูใ่นกรงุโรม เดมิสรา้งโดยมารค์ัส วพิซานอิสั อกรพิพา ส าหรับเี็นเทวสถาน (Roman temple) แกเ่ทพตา่งๆ 
ของโรมนัโบราณ ตอ่มาก็ไดรั้บการสรา้งใหมใ่นตน้ครสิตศ์ตวรรษทป ่2 แตตั่วสิง่กอ่สรา้งจะอทุศิใหแ้กเ่ทพเทา่นัน้ ใน
ีัจจบุนัอนุสาวรปยน์ป้เี็นทปเ่ี็นทปเ่ก็บศพของคนส าคัญ แพนธปอนัเี็นสิง่กอ่สรา้งจากสมัยโรมันทปย่ังอยูใ่นสภาพทป่
สมบรูณ์ทปส่ดุสิง่หนึง่ และไดรั้บการใชส้อยตลอดมาในีระวตัศิาสตร ์ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษทป ่7 ก็ใชเ้ี็นครสิตศ์าสน
สถานของโรมันคาทอลกิ ทปอ่ทุศิให ้“พระแมม่ารปและผูพ้ลปชปพเพือ่ศาสนา” ตัวตกึเี็นสิง่กอ่สรา้งทปม่ปโดมขนาดใหญท่ป่
เกา่ทปส่ดุในกรงุโรม น า้พเุทรวี ่(Trevi Fountain) เี็นลานน ้าพแุละอนุสรณ์สถานทปจั่ดไดว้า่สวยงามและมปชือ่เสปยง
ทปส่ดุแหง่หนึง่ของโลก นอกจากในเรือ่งของความสวยงามแลว้มปเรือ่งเกปย่วกบัความเชือ่เกปย่วกบัการโยนเหรปยญ
อธษิฐานทปเ่ี็นเสน่หใ์หนั้กทอ่งเทปย่วไีเทปย่วชมดว้ย และเี็นน ้าพแุบบบาโรกทปใ่หญท่ปส่ดุในกรงุโรม โดยมปขนาด

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

                                                                                                                    

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี- ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีอติาล ี- นครวาตกินั- 

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

                     วหิารแพนธอีนั -  บนัไดสเปน - เมอืงฟลอเรนซ ์                                    อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                        

 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1
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ความสงูถงึ 85 ฟตุ  และความกวา้งถงึ 65 ฟตุ น ้าพแุหง่นปต้ัง้อยูบ่นทางสามแพรง่โดยเี็นจดุบรรจบกนัของ Acqua 
Vergine, Aqua Virgo และสะพานสง่น ้าของโรมันโบราณ โดยน ้าพทุปเ่ห็นกนัในีัจจบุนันัน้ไดเ้ริม่กอ่สรา้งขึน้ใน ปี 
ค.ศ. 1732 โดยการออกแบบของนโิคลา ซาลว ิน าทา่นชมและถา่ยรูี บรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) 
เี็นบนัไดทปก่วา้งทปส่ดุและยาวทปส่ดุในทวปี ยโุรี ถกูเรปยกชือ่ตามสถานฑตูสเีน จัตรัุสนปย้ังตอ่ตรงกบัถนน Via 
Condotti ทปเ่ต็มไีดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, 
Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เี็น
ตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

 น าทา่นมุง่หนา้สู ่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  เี็นเมอืงเล็กๆ ทปม่ป แมน่ า้อารโ์น 

(Arno) ไหลผา่นทา่มกลางตกึอาคารทรงโบราณโทนสปอบอุน่และทวิเขาทปส่วยงาม เี็นเมอืงเล็กๆแตม่ปดปกรปเี็นถงึเมอืง

หลวงของ แควน้ทสัคาน  (Tuscany) อปกทัง้ยังเคยเี็นเมอืงหลวงของีระเทศอติาลป ตัง้แต่ี ป  ค   .ศ .1865 จนถงึ ปี  

ค .ศ.1871  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

 ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทปท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น าทา่นชมเมอืงฟลอเรนซ ์ ยา่นเมอืงเกา่ใจกลางเมอืงไดรั้บการขึน้ทะเบปยนจาก UNESCO ใหเ้ี็นมรดกโลก เดนิ

ถา่ยรูี ชมบรรยากาศเมอืง มหาวหิารฟลอเรนซ ์(Cathedral of Santa Maria del Flore) หรอืทปเ่รปยกกนัตดิีากวา่ ดู

โอโม ่มหาวหิาร  ทปส่รา้งขึน้ตัง้แต่ี ลายศตวรรษทป่  13 และใชร้ะยะเวลาทัง้หมดถงึ 140 ปี ถงึจะแลว้เสร็จใน ปี  ค .ศ .

1436 ดว้ยเหตนุป้รูี แบบสถาีัตยกรรมของมหาวหิารจงึมปการผสมผสานศลิีะของแตล่ะยคุสมัยเขา้ดว้ยกัน เปียซซา

เดลลาซญิญอเรยี (Piazza della Signoria) จัตรัุสรูี ตัว L ทปม่ปี ระตมิากรรมยคุเรเนสซองสตั์ง้อยูม่ากมาย และดืม่ด ่า

กบับรรยากาศอนัสทุรปยข์องทปน่ปใ่จกลางเมอืง หอศลีจุม่นกับญุเซนตจ์อหน์ (The Baptistery of St.John) เี็นหอศปล

นกิายโรมันคาทอลกิทปตั่ง้อยู่ทปเ่มอืงฟลอเรนซใ์นีระเทศอติาลป และมปฐานะเี็นไมเนอรบ์าซลิกิา ตัวหอเี็นทรงแีด

เหลปย่มทปตั่ง้อยู่กลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกันขา้มกับมหาวหิารฟลอเรนซแ์ละหอระฆังของจอตโต ดป บอนโดเน (หอ

ระฆังจอตโต) เี็นสิง่กอ่สรา้งทปเ่กา่ทปส่ดุสิง่หนึ่งของฟลอเรนซท์ปส่รา้งระหวา่ง ปี  ค.ศ. 1059 ถงึ ปี  ค.ศ. 1128 เี็น

ลักษณะสถาีัตยกรรมโรมาเนสกแ์บบฟลอเรนซ ์สะพานปอนเตเวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานนป้ตัง้ชือ่ตาม

สะพานฟลอเรนซท์ปเ่กา่แกท่ปส่ดุ เี็นสะพานโคง้ีลอ้งีลอ้งหนิในยคุกลางทปท่อด ขา้มแมน่ ้าอารโ์นในเมอืงฟลอเรนซ์

ีระเทศอติาลป เี็นทปส่งัเกตส าหรับรา้นคา้ทปส่รา้งขึน้ตามนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา (Pisa) (ระยะทาง102 ก.ม. / 

1.30 ชม.)  เี็นเมอืงทปต่ัง้ของหอเอนเมอืงีิซา ซากโบราณวัตถขุองเมอืงทปย่งัหลงหลอืจากศตวรรษทป5่กอ่นครสิตกาล 

เี็นเมอืงทปเ่คยมปความส าคัญมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนปยน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

น าท่านเก็บภาพความีระทับใจกับ จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ี

หรอื จตัุรสัดูโอโม ่(Piazza del Duomo) หรอืทุง่มหศัจรรย ์เี็น

บรเิวณทปล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงีิซา่ และเี็นทปตั่ง้ของ

มหาวหิารเกา่แกท่ปม่ปขนาดใหญท่ปส่ดุ และน าทา่นชมถา่ยรูี  1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of 

Pisa) สรา้งขึน้เพือ่เี็นหอระฆังแห่งวหิารีระจ าเมอืง แต่เพปยงการ

วนัทีส่าม        เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารฟลอเรนซ ์– เปียซซาเดลลาซญิญอเรยี – หอศลีจุม่นกับญุเซนตจ์อหน์ – 

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

                     โบสถซ์านเปโตรนโิอ-โบสถซ์านโตสเตฟาโน-หอยคอยคู ่                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                   
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เริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอปกร่วม 100 ปี  ถงึไดส้รา้งตอ่

จนเสร็จสมบรูณ์และยังเี็นสถานทปก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย ใหท้า่น

เดนิเลน่ถา่ยรูี เก็บบรรยากาศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญา่ Bologna (ระยะทาง 176 กม. / 2.30 ชม.)  

เมอืงหลวงของแควน้เอมปเลปยโรมัญญา โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าโีกบัเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนัน้ยัง

เี็นหนึ่งในเมืองยุคกลางทป่ไดรั้บการรักษาไว  ้ อย่างดปทปสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรี ชมบรเิวณ จตัุรสัมจัโจเล่ (Piazza 

Maggiore) จัตรัุสขนาดใหญท่ปต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ทปล่อ้มรอบดว้ย โบสถซ์านเปโตรนโิอ  (Basilica of San 

Petronio) และ โบสถซ์านโตสเตฟาโน (Basilica Santo Stefano) และ หอยคอยคู ่(Two towers) หอคอยสอง

หลังทปพ่งิกนัเี็นสญัลักษณ์ของเมอืงและเี็นหอคอยทปโ่ดดเดน่ทปส่ดุของโบโลญญา ใหท้า่นเดนิชมเมอืงและถา่ยรูี   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทปท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(ระยะทาง 156 
กม. / 2 .15 ชม.) น าทา่นน ัง่เรอืจากทา่เรอืตรอนเคต
โตสู้เ่กาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ ราชนิปแหง่ทะเลเอเดรปยตกิ 
(Queen of the Adriatic) เมอืงแหง่สายน ้า เมอืงแหง่
สะพานและเมอืงแหง่แสงสวา่ง และน าทา่นชมความ
สวยงามและถา่ยภาพบรรยากาศของเกาะเวนสิ  จตัรุสั
ซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark 
Square) เี็นจัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทปข่ ึน้ชือ่วา่สวยทปส่ดุ
แหง่หนึง่ในอติาลป ลอ้มรอบดว้ยสถาีัตยกรมอนังดงาม 
อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทปเ่ี็น
โบสถส์ว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ 
พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace) ซึง่ถอืเี็นสญัลักษณ์ีระจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต 
(Ponte di Rialto) เี็นสะพานทปเ่กา่แกท่ปส่ดุในเวนสิและเี็นสะพานแรกทปข่า้ม Grand Canal อสิระใหท้า่นพักผอ่น
และเก็บภาพความีระทับใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้น าทา่นเดนิทางตอ่ไียังเมอืงมลิาน (ระยะทาง 274 กม. / 4 ชม.) หรอืทป่

คนอติาเลปยนเรปยกว่า มลิาโน่ (Milano) เี็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับีารปสในีระเทศฝร่ังเศส เี็น

ศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาลป  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทปท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่       เมอืงโบโลญญา่ – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค- โบสถเ์ซนตม์ารก์ –  

                พระราชวงัดอจส ์– สะพานรอิลัโต – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เมอืงมลิาน           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าทา่นเดนิชมบรรยากาศถา่ยรูี ดา้นนอก  มหาวหิารแหง่มลิาน 

(Duomo di Milano) มหาวหิารนป้สรา้งดว้ยสถาีัตยกรรมแบบโกธคิ

ทปถ่อืวา่มปความใหญโ่ตเี็นอนัดับสามของโลก เริม่สรา้งใน ปี  1386 

แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี  ดา้นนอกมปหลังคายอดเรปยว

แหลมทปท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมปรูี ีัน้หนิออ่นจาก

สมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทปส่งูทปส่ดุมปรูี ีัน้ทองขนาด 4 เมตร 

ของพระแมม่าดอนน่าเี็นสงา่อยู ่จากนัน้พาทกุทา่นแวะถา่ยภาพกบั 
พระราชวงัมลิาน (Royal Palace of Milan)  เี็นทปต่ัง้ของรัฐบาล

ในเมอืงมลิานเี็นเวลาหลายศตวรรษ ีัจจบุนัท าหนา้ทปเ่ี็นศนูย์

วัฒนธรรมและเี็นทปตั่ง้ของนทิรรศการศลิีะระดับ

นานาชาต ิครอบคลมุพืน้ทปก่วา่ 7,000 ตารางเมตร และเี็นทปจั่ด

แสดงงานศลิีะสมยัใหมแ่ละรว่มสมัย และคอลเล็กชนัทปม่ปชือ่เสปยง

โดยรว่มมอืกบัพพิธิภัณฑแ์ละสถาบนัทางวฒันธรรมทปม่ปชือ่เสปยงจาก

ทั่วโลกเี็นีระจ า น าทา่นชมและชอ้ีี้ิงทป ่หา้ง Galleria 

Vittorio Emanuele II  เี็นหนึง่ในศนูยก์ารคา้ทปเ่กา่แกท่ปส่ดุใน

โลก มปลักษณะเี็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลมุดว้ยหลังคา

ทรงโคง้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงมลิาน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

สู ่เมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชัว่โมง) เี็นเมอืงใน

แควน้ลอมบารเ์ดปย ีระเทศอติาลป ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัีระเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โคโมเ่ี็นเมอืงทปต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลี์ ถอืเี็น

เมอืงทอ่งเทปย่วยอดนยิมแหง่หนึง่ เี็นแหลง่รวมชิน้งานศลิีะชือ่ดัง, 

มปโบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยูม่ากมาย  พาทกุทา่น

ไีเก็บภาพความีระทับใจกบั ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como) ขึน้

ชือ่วา่เี็นทะเลสาบทปส่วยทปส่ดุในโลกแหง่หนึง่ ตัง้อยูใ่นแควน้ลอม

บารเ์ดปย ดว้ยความยาวโดยรอบถงึ 160 กโิลเมตร บวกกบัพืน้ทปร่อบๆ 

ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร จงึท าใหท้ะเลสาบแหง่นป้กลายเี็น

ทะเลสาบทปใ่หญท่ปส่ดุเี็นอนัดับ 3 ของีระเทศอติาลป และยังเี็น

ทะเลสาบทปล่กึทปส่ดุเี็นอนัดบั 5 ในยโุรีดว้ยความลกึกวา่ 400 เมตร 

รูี รา่งลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโมม่องดแูลว้คลา้ยตวัY เี็น

ผลมาจากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกบัการกดัเซาะของแมน่ ้า 

Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเี็นตัว Y  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

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

                    เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– เมอืงลเูซริน์ – สวติเซอรแ์ลนด ์- สงิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล         

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทปย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทปถ่กูหอ้มลอ้มไี

ดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.)  จากนัน้ น าทา่นชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ทปแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เี็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชปพอยา่งกลา้หาญของทหารสวติทปเ่กดิจาก

การีฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ ปี  ค .ศ. 1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มปความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม

ผา่น แมน่ า้รอยส ์(Reuss  River) ซึง่เี็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เี็นสะพานไมท้ปม่ปหลังคาทปเ่กา่แกท่ปส่ดุ

ในยุโรี สรา้งขึน้เมื่อ ปี  ค  .ศ . 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมปภาพวาดีระวัตศิาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว

สะพาน อสิระเดนิชมเมอืงหรอืหากมเีวลาทา่นสามารถเดนิชอ้ีี้ิง Schwanenplatz แหลง่ชอ้ีี้ิงของเมอืงลเูซริน์

ทปม่ปสนิคา้แบนดเ์นมตา่งๆ 

 

เย็น       รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Luzern – Kriens 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทปท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาทป)  เี็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขา
สงูอยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ีระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลี์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเี็นยอดเขา
ทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมปความสงูีระมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลีานกลาง เี็นทปตั่ง้ของสถานปกระเชา้
โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ )Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทปเ่รปยกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทป่
จะหมนุรอบๆ ทปท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทปเ่คลือ่นทปข่ ึน้ไีเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนปยภาพทปง่ดงาม
ของเทอืกเขาแอลี์ ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier cave) ทปส่วยงามและเดนิเลน่ถา่ยรูีหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชม 
สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปี การทอ่งเทปย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมป
ความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูี ตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี( บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที1่3(   

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

เี็นเมือ่งทปร่ ่ารวยทปส่ดุในีระเทศ และซกุเี็นเมอืงทปต่ดิอันดับหนึง่ใน

สบิของโลกเมอืงทปส่ะอาดทปส่ดุ เี็นเมอืงเกา่ทปค่งความสวยงามของพืน้

หนิแบบยโุรีในยคุกลางจะหลงรักเมอืงนป้ ส ิง่ทปจ่ะท าใหท้า่นีระทับใจ

คอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทปส่ดชืน่และสะอาดอาจเี็นเพราะเมอืงนป้ตัง้อยูบ่น

ทะเลสาบ อสิระชอีี้ิงทป ่รา้นนาฬกิา Lohri AG Store ทปมปนาฬกิา

ชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, 

วนัทีห่ก         เมอืงลเูซริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ถ า้น า้แข็ง - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK –  

                     เมอืงซกุ - รา้นนาฬกิาLohri AG Store - เมอืงดจิอง                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 

Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง หรอื ดฌีง (Dijon)  (ระยะทาง 362  กม. / 

4.30 ชม.) หนึง่ในเมอืงท่องเทปย่วทปส่วยงามของฝร่ังเศส เี็นแหลง่ไวน์และมัสตารด์ชัน้ดปอปกแหง่ของฝร่ังเศส มป

แหลง่ทอ่งเทปย่วและทัศนปยภาพสวยงามตา่งๆ ทปด่งึดดูนักทอ่งเทปย่วจากท่ัวโลกใหเ้ขา้ไีสมัผัสความงาม  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่4) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Dijon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทปท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยก์ารคา้เอาทเ์ล็ตมารเ์กเวนวิ ทรวัส ์Mcarthur-Glen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 

ชม.) เี็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ท าใหเ้ี็นสถานทปท่ปไ่ดรั้บความนยิมเี็นอย่างมากจาก

นักท่องเทปย่วทปช่ ืน่ชอบการช็อีี้ิงสนิคา้สตรปทแบรดแ์ละแบรนดเ์นม โดยีัจจุบันเอาทเ์ล็ทแห่งนป้เต็มไีดว้ย

เสือ้ผา้ทปท่ันสมยัเอาใจสายชอ้ีี้ิง เครือ่งีระดับ รองเทา้ แฟชัน่หลากหลายสไตลใ์หไ้ดเ้ลอืกชอ้ีี้ิงกัน และยัง

มปรา้นอาหารหลากหลายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกลองทาน อปกทัง้ยังมปรา้นอาหารีระจ าถิน่ คาเฟ่ ขนมหวานอปกดว้ย 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 185 กม. 
/ 2.30 ชม.) ไีเก็บภาพความีระทับใจกบัสถานทปท่อ่งเทปย่ว
ตา่งๆในีารปส เริม่ตน้ทป ่หอไอเฟล (Eiffel Tower) เี็นหนึง่ใน
แลนดม์ารค์ส าคัญของีระเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารกอ่สรา้งโดย
โครงเหล็กทัง้หมด มปความสงูีระมาณ 300 เมตร(เทปยบกบัตกึ
ีระมาณ 75 ชัน้) สรา้งเี็นรูี แบบหอคอย โดยถกูตัง้ตามชือ่ของ
สถาีนกิทปค่นออกแบบชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึง่เี็นทัง้วศิวกร
และสถาีนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสในยคุนัน้ สรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ี็น
ผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี  แหง่การีฏวิัติ
ีระเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร า่รวย ยิง่ใหญ ่รวมถงึ
ความส าเร็จในยคุอตุสาหกรรมของีระเทศในขณะนัน้ดว้ย น าทา่น

ถา่ยรูี ววิหอไอเฟล ไีตอ่กนัทป ่ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de 
Triomphe) หรอื อารก์เดอทรปยงฟ์เดอเลตวล เี็นผลงาน
สถาีัตยกรรมทปอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มปอายกุวา่ 200 ปี  
มปความสงู 49.5 เมตร ถกูจัดอนัดับเี็นีระตชูยัทปใ่หญอ่นัดับ 2 
ของโลก เี็นศลิีะคลาสสคิใหมท่ปดั่ดแีลงมาจากสถาีัตยกรรม
โรมันโบราณโดยการใชรู้ี ีัน้แกะสลักจากชา่งแกะสลักคนส าคัญ
แหง่ยคุ มปรูี แกะสลักทปเ่ี็นสญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ การีลกุใจ 
รวมทัง้สดดุปการเสปยสละแกว่ปรชนทหารกลา้ทปท่ าเพือ่ีระเทศ
ฝร่ังเศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ี็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัย
สงครามโลกครัง้ทป ่1 ซึง่ในีัจจบุนัยังเี็นสสุานของทหารนรินาม
ทปท่ าเพือ่ีระเทศฝร่ังเศสอปกดว้ย จากนัน้ไีทปถ่นนทปม่ปชือ่เสปยงทป่

โดง่ดังทปส่ดุในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champs 
Elysees)  เี็นหนึง่ในถนนทปม่ปชือ่เสปยงโดง่ดังในฝร่ังเศส ยา่น
ศนูยก์ารคา้ระดับพรปเมปยม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลกทกุ
แบรนด ์รา้นอาหารทปม่ปความหรหูราอลังการ ถอืวา่เี็นยา่นธรุกจิทป่
ส าคัญของกรงุีารปส ยา่นการคา้ทปม่ปคา่เชา่ทปแ่พงทปส่ดุในโลก และ
ยังถกูจัดอนัดับใหแ้ี็นถนนทปส่วยทปส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญเ่ี็น
สถาีัตยกรรมทปม่ปการผสมผสานศลิีะ Art Deco กบัการตกแตง่
สไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั จากนัน้พาทา่นไี 
พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) เยีย่มชมดา้นนอก เี็น
พพิธิภณัฑท์ปม่ปชือ่เสปยงโดง่ดังทปส่ดุของเมอืงีารปส จากผลงานทปจั่ด
แสดงไีจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทปท่ าใหเ้ี็น
พพิธิภณัฑท์ปม่ปความส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลิี ทป ่
2 กอ่นทปจ่ะถกูขยายใหเ้ี็นพระราชวังหลวง ในีัจจบุนัพพิธิภัณฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) เี็นสถานทปเ่ก็บรักษา
ผลงานศลิีพทปท่รงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพปยง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ผลงานศลิีะ

เหลา่นป้ถกูเลา่ตอ่กนัมาวา่เี็นสมบตัจิากการทปฝ่ร่ังเศสน ามาจากีระเทศทปต่นชนะสงคราม อสิระชอ้ีี้ิงทป ่หา้ง

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

                     ถนนฌ็องเซลเิซ ่– พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                อาหาร เชา้,เย็น 
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แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เี็นหา้งหรทูปม่ ปช ือ่เสปยงมากทปส่ดุแหง่หนึง่ของีารปส ภายใน
อาคารทปม่ปสถาีัตยกรรมทปส่วยงาม เีิดใหบ้รกิารครัง้แรกใน ปี  ค.ศ.1912 ในีัจจบุนั Galleries Lafayette มป
สาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในีระเทศและนอกีระเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แหง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่6) 

 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทปท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 

 

05.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ท ี1่7( 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับีระเทศไทย 

10:30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทปย่วบนิทป ่EY032  

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเีลปย่นเครือ่ง 

22.35 น. เดนิทางกลับสู่ี ระเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 
 
08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 28 เมษายน 2565 ( 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสีอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรปยมเอกสาร Vaccinated Certificate ทปอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทปอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทปไ่ดรั้บวัคซปน

ครบถว้นมาแลว้  

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ตามค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุอติาลป ลงวนัทป ่22 ก.พ. 2565 วา่ดว้ยมาตรการเกปย่วกบัการเดนิทางเขา้มายัง ก าหนดให ้

ผูท้ปเ่ดนิทางจากีระเทศนอกกลุม่ีระเทศสมาชกิอปย ู(รวมผูเ้ดนิทางจากีระเทศไทย) ทปจ่ะเดนิทางเขา้มายังอติาลปตอ้ง

ด าเนนิการดังตอ่ไีนป ้

1. แสดงแบบฟอรม์ EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทปม่ปอ านาจเรปยกตรวจ 

2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอีพลเิคชัน่ Green Pass โดยแีลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 

จากแอีพลเิคชนัหมอพรอ้ม 

3. ไดรั้บการฉปดวัคซปนี้องกนั COVID-19 ครบตามเกณฑท์ปผู่ผ้ลติวัคซปนก าหนด  

 

 

 

วนัทีแ่ปด         เมอืงปารสี – ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี  

                         อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัทีเ่กา้          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

                                                                                                                    



IEY001 JOURNEY DREAM OF EUROPE 9D6N BY EY  

 
►วคัซนีทีย่อมรบัส าหรบัผูท้ ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

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

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เี็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สัี ดาห ์

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

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

4. ผูโ้ดยสารทปเ่ดนิทางเขา้หรอืออกจากอติาลปตอ้งสวมหนา้กากอนามัย FFP2 ตลอดการเดนิทาง 

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

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษิทัด าเนนิการให(้ 
(ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้ ตอ้งซือ้ีระกนัสขุภาพทปค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งีระเทศวงเงนิ USD 10,000) 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณปไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททปม่ปโีรแกรมใกลเ้คปยงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการีรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณปทปผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังีระสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

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

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสีอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วปซา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทปเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณปบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวปซา่ออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเี็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทปเ่หลอืตามทปบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสีอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมปอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไี-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวปซา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณปพาสีอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเี็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโีรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณป  และ กรณปทปก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งีระเทศ ีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ีระเทศทป่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ปจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณปใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไี

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ

เรปยกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณปใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได(้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไี-กลับ ชัน้ีระหยดัพรอ้มคา่ภาษปสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   
2. คา่ทปพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทปร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คปยงกนั  

3. กรณปพัก 3 ทา่นถา้วันทปเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่ปหอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเี็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มป

คา่ใชจ้า่ยพักเดปย่วเพิม่) กรณปหอ้งพักในเมอืงทปร่ะบไุวใ้นโีรแกรมมปเทศกาลวันหยดุ มปงานแฟรต์า่งๆ บรษัิท

ขอจัดทปพ่กัในเมอืงใกลเ้คปยงแทน (ตั๋วกรุ๊ีไมส่ามารถUpgradeทปน่ั่งเี็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทาง

ไี-กลับพรอ้มตัว๋กรุ๊ีเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทปร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทปบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเี๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ีระกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทปม่ปการเรปยกเกบ็ และกรณปน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสปย

คา่ีรับตามทปส่ายการบนิเรปยกเกบ็  
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7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั  Group tour  โดยแผนีระกันจะครอบคลมุการรักษากรณปลกูคา้ตดิเชือ้

โควดิ -19  หรืออบุัตเิหตุต่างๆ  ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง  และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทป่ี ระกัน

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้    ) เขา้รับรักษาในรูีแบบอืน่ๆีระกันจะไมค่รอบคลมุ  (ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทปได ้ กรณปลกูคา้ตอ้งการซือ้ีระกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง  เพิม่ความคุม้ครอง  สามารถแจง้  บรษัิทฯ   ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เี็นไีตามเงือ่นไขกรมธรรม์ี ระกนัภัย  โดยทัง้นป้การท าีระกนันป้จากบรษัิท  มากกวา่

ขอ้บงัคับ ตาม  พ .ร .บ  .ธุรกจิน าเทปย่ว  ทปบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทปย่ว  ท าีระกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ 

แตท่ัง้นป้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณปทา่นตอ้งการ

ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความีระสงคม์าทปบ่รษัิทฯคา่ภาษปสนามบนิ และคา่ภาษปน ้ามนัตามรายการ

ทัวร ์

8. ค่ารถีรับอากาศน าเทปย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 5,500 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทปน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรปด คา่โทรศัพท ์เี็นตน้  
4. คา่ภาษปทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษปเดนิทาง (ถา้มปการเรปยกเก็บ)  
5. ค่าภาษปน ้ามันทป่สายการบนิเรปยกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โีรแกรมไีแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษปหัก ณ ทปจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเี๋าทปโ่รงแรม 
8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EUR หรอืประมาณ 2,600บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจ  
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ปจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืีรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณปทปม่ปผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษปสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมปการีรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเีลปย่นเทปย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณปความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การีระทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความีระมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความีระมาทของนักทอ่งเทปย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนป้เี็นเพปยงขอ้เสนอทปต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอปกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทปพั่กในต่างีระเทศ

เรปยบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คปยงกนั ซึง่อาจจะีรับเีลปย่นตามทปร่ะบใุนโีรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เี็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ีทปเ่ขา้พัก  โดยมปหอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรป/่ีลอดบหุรป่

ได ้โดยอาจจะขอเีลปย่นหอ้งไดต้ามความีระสงคข์องผูท้ปพั่ก ทัง้นป้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับีระกนัได ้  

9. กรณปผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเี็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่ปสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมปเอกสารลงนามโดย

ผูม้ปอ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเี็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณปทปผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเี็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุีระเทศใน

รายการทอ่งเทปย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทปส่อ่ไีในทางผดิกฎหมาย การหลบหนป เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูีฏเิสธในกรณปอืน่ ๆ   

12. การีระกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนีระกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไีตา่งีระเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เี็นไีตามเงือ่นไขกรมธรรม์ี ระกันภัย  โดยทัง้นป้การท า

ีระกนันป้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ

ในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นป้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณปทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความีระสงคม์าทปบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่ปสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมปเอกสารลงนามโดย

ผูม้ปอ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเี็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณปทปผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเี็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกีระเทศใน

รายการทอ่งเทปย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทปส่อ่ไีในทางผดิกฎหมาย การหลบหนป เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูีฏเิสธในกรณปอืน่ ๆ  
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(เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้( Italy 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่วนัท าการ 15-10  

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมปอายุไมต่ ่ากว่า   6  เดอืน  ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทปเ่ดนิทางกลับมาถงึีระเทศไทย และมป

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3  หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วปซา่   )หากมปอายไุมเ่พปยงพอ กรุณาด าเนนิการท า

พาสีอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ทป  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวปซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไีแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย  รูปสหีนา้ตรง  ฉากหลงัสขีาว  ขนาด   2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm   จ านวน2ใบ  รูีถ่ายมปอายไุมเ่กนิ   3

เดอืน  หา้มตกแต่งรูี,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องีระดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเี็นรูีทป่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรูี เทา่นัน้ 

 หา้มขปดเขปยน แม็ก หรอืใชค้ลิี ลวดหนปบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ี ถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้**

** 

)ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ(    
 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มป(  

 - ส าเนาบตัรีระชาชน/ส าเนาทะเบปยนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมปเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ  ) ถา้มป (ทา่นจ าเี็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแีลเี็นภาษาองักฤษ ดังนป้ 

 - ส าเนาทะเบปยนสมรส /ส าเนาทะเบปยนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบตัร  ) กรณปคูส่มรสเสปยชปวติ( 

 - ส าเนาใบเีลปย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมป การเีลปย่น( 
 

กรณปเด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี  บดิาและ )มารดาเดนิทางไีดว้ย ( จ าเี็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแีลเี็นภาษาอังกฤษ 

ดังนป ้

 - ส าเนาทะเบปยนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณปเด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเี็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแีลเี็นภาษาองักฤษ ดังนป ้

 - ส าเนาทะเบปยนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสีอรต์บดิา -มารดา  

โดยตอ้งมปใบอนุญาตจากผู ้ี กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้  หากเด็กเดนิทางไีกับบดิาเพปยงผูเ้ดปยว จะตอ้งมปหนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพปยงผูเ้ดปยว จะตอ้งมปหนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา  จะตอ้งมปหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลทป่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ป่ส านักงานเขต/

) อ าเภอตามหลักฐานทปอ่ยูต่ามทะเบปยนบา้นของทา่นพรอ้มแนบส าเนาพาสีอรต์  (มารดา-ส าเนาบัตรีระชาชนของบดิา /

โดยมปนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและีระทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทปเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวปซา่ บดิามารดา จ าเี็นตอ้งเดนิทางไีแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้-

 เจา้ทปท่ปรั่บยืน่วปซา่กรณปบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมปการสลักหลังโดยมปรายละเอปยดวา่ฝ่ายใดเี็นผู ้

มปอ านาจีกครองบตุรแตเ่พปยงผูเ้ดปยว 

จากนั้น ผู ้ี กครองจ าเี็นตอ้งน าหนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไีต่างีระเทศ ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับ )

ส่งใหก้รมการกงสุล กระทรวงระหว่างีระเทศ ีระทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไีต่างีระเทศ   (ภาษาอังกฤษ

(รส์ามารถขอดตูัวอยา่งไดท้ปแ่ผนกวปซา่ของบรษัิททัว) กอ่นน าสง่บรษัิททัวร ์
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4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทปท่ างานีัจจบุนั (เอกสารมปอาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวปซา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททปท่่านท างานีัจจุบัน   

โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทปไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี  ทปเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทปข่อลางานไีเทปย่วยโุรี (โดยไม่

ตอ้งระบชุ ือ่ีระเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาีฏบิัตงิานตามีกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มีระทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้ปอ านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเี็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2  กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้ าเนาใบทะเบปยนการคา้  )พค .0403 ( , หนังสอืรับรองการจดทะเบปยนบรษัิทฯ 

)DBD(, )คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแีลเี็นภาษาองักฤษ(  
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรปยน, ใบีระกาศนปยบตัร และใบรับรองผลการเรปยน (เอกสารมปอาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวปซา่) 
 

4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบปยนสมรส/ใบมรณะ)กรณปคูส่มรสเสปยชปวติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสามป   

ในกรณปทปไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามป  จ าเี็นตอ้งมปจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามป )  Sponsor Letter)  ระบชุือ่-

สกลุ    วัน เดอืน ปี เกดิ ของสามปและบตุร ทปม่ปความสมัพันธร์ว่มกนั จดหมาย)ชปแ้จงเี็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไี, อาชปพอสิระ )Freelance(, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเี็นตอ้งเขปยนจดหมายแนะน าตนเอง ชปแ้จงรายละเอปยดการท างาน แหล่งทปม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารีระกอบ อาท ิรูี ถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทปด่นิ ฯลฯ เี็นตน้  )จดหมาย ชปแ้จงเี็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5  .1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชปเงนิฝากออมทรัพย ์ หรือส าเนาสมุดบัญชปเงนิฝากีระจ า    )บัญชป

สว่นตัว( รายการเดนิบญัชปยอ้นหลัง 6 เดอืน )กรณุาเลอืกบญัชปทปม่ ปี ระวัตกิารเดนิบัญชปทปส่มบรูณ์ มปยอดเงนิ เขา้ -ออก 

สม ่าเสมอ  ( และมปยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชปนัน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก  เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามปฐานะทางการเงนิเพปยงพอ 

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 
 

 

5.2  ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  เขปยนจดหมายชปแ้จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง  )Sponsor 

Letter( พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบัญชปเงนิฝากออมทรัพยท์ปม่ ปรายการเดนิบัญชปยอ้นหลัง 6  เดอืน 

(ออก สม า่เสมอ-กรณุาเลอืกบญัชปทปม่ ปี ระวัตกิารเดนิบญัชปทปส่มบรูณ์ มปยอดเงนิ เขา้) 

 ทัง้นป้ ผูท้ปส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเี็นบดิา / มารดา   /พปน่อ้งทอ้งเดปยวกัน สายเลอืด-

เดปยวกนัเทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ มายชปแ้จง้เี็นภาษาองักฤษสกลุ ลงในจดห-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสีอรต์ทป่

ใชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชปเงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์  ) Book Bank( หรอืมปี ระวตักิารเดนิบญัชปไมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทปก่ าหนด ทา่นจ าเี็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชปยอ้นหลัง ทปอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank 

Statement( 

กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ีระโยชน์ในการยืน่วปซา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วปซา่ทา้ยโีรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเี็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวปซา่  และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกีระวัตขิอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัร/ได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเี็นเท็จขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเี็น/

 จรงิทา่นอาจถกูีฏเิสธวปซา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รปยบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันทป !! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวปซา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณป 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิีระการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ีระเทศในกลุ่มเชงเกน้เี็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูีฏเิสธวปซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนปยมทปท่า่นไดช้ าระไีแลว้ทกุกรณป 
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 หากถกูีฏเิสธวปซา่ และมปความีระสงคท์ปจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวปซา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนปยมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณป  สถานทูตอาจมปการสุ่มเรปยกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไี

สมัภาษณ์ตามทปส่ถานทตูนัดหมาย )โีรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้นปบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทปเ่พือ่ไีอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยีระสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมปความีระสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณปยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวปซา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ าเรปยนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวปซา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวปซา่ในแตล่ะีระเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ี็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
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แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วปซา่เชงเกน้ (Italy) 

โีรดกรอกรายละเอปยดใหค้รบถว้น เพือ่ีระโยชนใ์นการยืน่วปซา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเี็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

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

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทปอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบปยนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

.... 

 .................................................รหัสไีรษณปย์  .................... อปเมลแ์อดเดรส 

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

5 .ทปอ่ยู่ พ านักีัจจบุนั กรณปไมต่รงกบัส าเนาทะเบปยนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

.... 

 .................................................รหัสไีรษณปย์  .................... อปเมลแ์อดเดรส 

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

6. โทรศัพทม์อืถอื )โีรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพทบ์า้น )ถา้มป( 

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

7 .อาชปพีัจจบุนั ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัทปร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ( ......................................................................  

8 . ชือ่สถานทปท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรปยน หรอืมหาวทิยาลัย )หากีระกอบกจิการคา้ขาย  โีรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

....... 

ทปอ่ยูท่ปท่ างาน 

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

รหัสไีรษณปย ์ ............. โทรศัพทท์ปท่ างาน /โรงเรปยน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อปเมล์ 

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

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

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบปยน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามป -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มป  ............................................. (วั น/เดอืน/ ปี  เกดิ ................  สถานทปเ่กดิ 

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

12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี  เกดิ ................. สถานทปเ่กดิ 

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

13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ ปี  เกดิ ................  สถานทปเ่กดิ 

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

14. ทา่นมป Passport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่)ถา้มป ( โีรดระบ ุ

      เลขพาสีอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ีระเทศ 

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

15 . ทา่นเคยไดรั้บวปซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทปผ่า่นมา หรอืไม ่)โีรดระบรุหัสีระเทศและเลขวปซา่ 

............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันทป่  ..............................................  ถงึวันทป ่

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวปซา่ Schengen กอ่นหนา้นป ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทปด่ าเนนิการ หากทราบ (  

……………………………………… 
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17.  ทา่นเคยถกูีฏเิสธวปซา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการีฏเิสธ( .................................................................  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชปพระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวปซา่เอง    มปผูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวปซา่จากทางสถานทูต         

กรณปวปซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณป 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโีรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รปยบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสีอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วปซา่ )เอกสารแนบทา้ยโีรแกรมทัวร์(     

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันทป !! หากด าเนนิการล่าชา้  อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวปซา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณป 

 -  กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลทป่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทป่จะใชย้ืน่

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเี็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลู

ทปไ่มส่อดคลอ้งกบัความเี็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวปซา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชดัเจน )ระบเุี็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทปไ่ดรั้บ และวันเดอืน ปีทปเ่ร ิม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/ส าหรับยืน่วปซา่ จากเจา้หนา้ทปข่องบรษัิทฯ 

  -  กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง  )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วปซา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 

สัี ดาห์ กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วปซา่ 

          - ทา่นจ าเี็นตอ้งน าสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูีระวัตกิารเดนิในชว่งทปผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิปซา่เี็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่ปสว่นเกปย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นปบ้รษัิท

เี็นเพปยงตัวกลางทปค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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