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IEY02 JOURNEY DREAM OF EUROPE II 9วัน 6คืน
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศในฝันยอดนิยมของยุโรป
อิตาลี

สวิส
ฝรั่งเศส

นครวาติกนั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ าพุเทรวี่ มหาวิหารแห่งมิลาน
1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิ ซ่า, จัตุรัสดูโอโม่ มหาวิหารฟลอเรนซ์
เกาะเวนิส ต้นฉบับดินแดนแห่ งสายน้ า ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ถ้ าน้ าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK
ช้อปปิ้ งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิ งโตหินแกะสลัก
เมืองปารี ส ชม หอไอเฟล ประตูชยั ฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างหรู ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารี ส
เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS
น้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

เด็ก 2-11 ปี

(Infant ไม่เกิน 2

ไม่เสริ มเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นงั่

หมายเหตุ

ปี )
19-27 ก.ย. 65

59,500

51,000

16,500

25

04-12 ต.ค. 65

59,500

51,000

16,500

25

18-26 ต.ค. 65

59,500

51,000

16,500

25

22-30 พ.ย. 65

59,500

51,000

16,500

25

31 ธ.ค. – 08 ม.ค. 66

65,900

57,400

16,500

25

8,500

>> ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริ การ 5,500 บาท <<
◼ 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

วันทีห่ นึ่ง

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

16:30 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
สายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋ าก่อน
ขึ้นเครื่ อง
19:30 น. นาท่านเดินทางสู่ นครวาติกนั ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407
23:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี-นครวาติกนั – โบสถ์นอ้ ยซิสทีน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Square - กรุ งโรม – โคลอสเซี่ยม –วิหารแพนธีอนั - บันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์  อาหาร เที่ยง,เย็น
02:30 น. นาท่านเดินทางสู่ ถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EY085

06:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์ วินชี ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาท้ องถิ่ นช้ ากว่ าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง) นาท่ านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับ
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้วนาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ นคร
วาติกนั (Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาที) ซึ่ งเป็ นรัฐอิสระ
มี ขนาดเล็กมากเพี ย ง 250 ไร่ แ ละเป็ นศู นย์ก ลางของศาสนาคริ ส ต์
นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นเมืองแห่ งศาสนจักรและที่ประทับ องพระ
สันตะปาปา ประมุขสู งสุ ดแห่ งศาสนา หรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่า“โป๊ ป” นา
ท่านถ่ายรู ปด้านหน้า โบสถ์น้อยซิ สทีน (Sistine Chapel) เป็ นโบสถ์
น้อยภายในพระราชวังพระสันตะปาปา ซึ่ งเป็ นที่ประทับอย่างเป็ นทางการ
ของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติ กนั โบสถ์น้อยซิ สทีนมึชื่อเสี ยงในทาง
สถาปั ต ยกรรมเพราะเป็ นสถานที่ ที่ ท าให้ระลึ ก ถึ ง พระวิ ห ารของพระเจ้า
โซโลมอนในพันธสัญญาเดิม, การตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรผูม้ ี
ชื่อเสี ยงในสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยารวมทั้งมีเกลันเจโลผูว้ าดเพดานของโบสถ์จน
ที่เป็ นที่เลื่องลือ และสุ ดท้ายคือความสาคัญในการเป็ นสถานที่ทาการประชุม
เลื อ กตั้ งพระสั น ตะปาปาองค์ ใ หม่ มหาวิ ห ารเซนต์ ปี เตอร์ (St.Peter
Basilica) แห่ งนครรั ฐวาติ กัน ที่ งดงามด้วยศิ ลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลา
สร้างถึง 150 ปี ด้านหน้ามหาวิหารเป็ นลานกว้างเรี ยกว่า St.Peter’s Square
ประกอบไปด้วยน้ าพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่า
เทพเทวาบนหลังคาและกาแพงสู ง (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้ า Vatican Museum
และ Sistine Chapel ) จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม (Rome) (ระยะทาง
6 ก.ม./ 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี กรุ งโรมเป็ นเมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอและประเทศอิตาลีจา้ มีคนอาศัยประมาณ
2.5 ล้านคนและนาท่านสู่ ชื่นชมกับสถาปั ตยกรรมและประวัติศาสตร์ แห่ ง
ความยิ่งใหญ่ จากนั้น นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ ยม (Colosseum) (ถ่ายรู ปด้านนอก) เป็ น
สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรม ก่อด้วยอิฐและหิ นทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สู ง 57เมตร และนา
ท่ า นชมความงามของ วิ ห ารแพนธี อ ัน (Pantheon) เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ต้ ัง อยู่ใ นกรุ ง โรม เดิ ม สร้ า งโดยมาร์ ค ัส วิ พ ซานิ อ ัส อกริ พ
พา (Marcus Vipsanius Agrippa) สาหรับเป็ นเทวสถาน (Roman temple) แก่เทพต่างๆ ของโรมันโบราณ ต่อมาก็ได้รับการสร้างใหม่
ในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 2 แต่ตวั สิ่ งก่อสร้างจะอุทิศให้แก่เทพเท่านั้น ในปัจจุบนั อนุสาวรี ยน์ ้ ีเป็ นที่เป็ นที่เก็บศพของคนสาคัญ แพนธีอนั
เป็ นสิ่ งก่ อ สร้ างจากสมัย โรมันที่ ย งั อยู่ในสภาพที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ดสิ่ ง หนึ่ ง และได้รั บ การใช้ส อยตลอดมาในประวัติศ าสตร์ ตั้ง แต่
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 7 ก็ใช้เป็ นคริ ส ต์ศ าสนสถานของโรมันคาทอลิ ก ที่ อุทิ ศให้ “พระแม่ ม ารี แ ละผูพ้ ลี ชี พเพื่อ ศาสนา” ตัวตึ ก เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่มีโดมขนาดใหญ่ที่เก่าที่สุดในกรุ งโรม น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) เป็ นลานน้ าพุและอนุ สรณ์สถานที่จดั ได้ว่าสวยงาม
และมีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยูใ่ นกรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยนอกจากในเรื่ องของความสวยงามแล้วที่นี่ยงั มีเรื่ องเกี่ยวกับ
ความเชื่อเกี่ยวกับการโยนเหรี ยญอธิ ษฐานที่เป็ นเสน่ห์ให้นกั ท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันอีกด้วย และเป็ นน้ าพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดใน

เที่ยง

กรุ งโรม โดยมีขนาดความสู งถึง 85 ฟุต และความกว้างถึง 65 ฟุต น้ าพุแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นทางสามแพร่ งโดยเป็ นจุดบรรจบกันของ Acqua
Vergine, Aqua Virgo และสะพานส่ งน้ าของโรมันโบราณ โดยน้ าพุที่เห็นกันในปั จจุบนั นั้นได้เริ่ มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1732 โดยการ
ออกแบบของนิโคลา ซาลวิ นาท่านชมและถ่ายรู ปบริ เวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) เป็ นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีป
ยุโรป ถูกเรี ยกชื่อตามสถานฑูตสเปน จัตุ รัสนี้ ยงั ต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada,
Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer,
Tissot และอื่นๆ เป็ นต้น
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้น นาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มี แม่น้ าอาร์โน (Arno) ไหล
ผ่านท่ามกลางตึกอาคารทรงโบราณโทนสี อบอุ่นและทิวเขาที่สวยงาม ถึงจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่กม็ ีดีกรี เป็ นถึงเมืองหลวง
ของ แคว้นทัสคาน (Tuscany) อีกทั้งยังเคยเป็ นเมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี ค .ศ.1865 จนถึง 1871 อีกด้วย

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พกั : Best Western Plus CHC Florence 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารฟลอเรนซ์- เปี ยซซาเดลลาซิญญอเรี ย-หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอ-เมืองปิ ซา-หอ
เอนปิ ซ่า-เมืองโบโลญญ่า-จัตุรัสมัจโจเล่-โบสถ์ซานเปโตรนิโอ-โบสถ์ซานโตสเตฟาโน-หอคอยคู่
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนาท่านชมเมืองฟลอเรนซ์ ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลก
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Cathedral of Santa Maria del Flore) หรื อที่ เรี ยกกันติ ดปากว่า ดู โอโม่ มหาวิหารที่ สร้ างขึ้ นตั้งแต่ ป ลาย
ศตวรรษที่13 และใช้ระยะเวลาทั้งหมดถึง 140 ปี ถึงจะแล้วเสร็ จในปี ค .ศ.1436 ด้วยเหตุ นี้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมของมหาวิหาร
จึ ง มี ก ารผสมผสานศิ ล ปะของแต่ ล ะยุค สมัย เข้า ด้ว ยกัน เปี ยซซาเดลลาซิ ญ ญอเรี ย (Piazza della Signoria) จัตุ รั ส รู ป ตัว L ที่ มี
ประติมากรรมยุคเรเนสซองส์ต้ งั อยูม่ ากมาย และดื่มด่ากับบรรยากาศอันสุ ทรี ยข์ องที่นี่ใจกลางเมือง หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น
(The Baptistery of St.John) เป็ นหอศีลนิกายโรมันคาทอลิกที่ต้ งั อยูท่ ี่เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี และมีฐานะเป็ นไมเนอร์ บาซิ
ลิกา ตัวหอเป็ นทรงแปดเหลี่ยมที่ต้ งั อยูก่ ลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกันข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์และหอระฆังของจอตโต ดี บอน
โดเน (หอระฆังจอตโต) เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่เก่าที่สุดสิ่ งหนึ่ งของฟลอเรนซ์ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถึงปี ค.ศ. 1128 เป็ นลักษณะ
สถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์แบบฟลอเรนซ์ สะพานปอนเตเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานนี้ ต้ งั ชื่อตามสะพานฟลอเรนซ์ที่เก่าแก่

ที่สุด เป็ นสะพานโค้งปล้องปล้องหิ นในยุคกลางที่ทอด ข้ามแม่น้ าอาร์ โนในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เป็ นที่สังเกตสาหรับ
ร้านค้าที่สร้างขึ้น

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็ นเมืองที่เป็ นที่รู้จกั อย่างดีเกี่ยวกับ หอเอนเมืองปิ ซา
ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยงั หลงหลือจากศตวรรษที่5ก่อนคริ สตกาล เป็ นเมืองที่เคยมีความสาคัญมากด้านการค้าขายในแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
น าท่ า นเก็ บ ภาพความประทับ ใจ และถ่ า ยรู ป 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิ ซ่ า ( Leaning Tower of Pisa) ให้
ท่านเดินเล่น ถ่ายรู ปกับหอเอนปิ ซ่าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นหอระฆัง
แห่ งวิ ห ารประจ าเมื อ ง แต่ เพี ย งการเริ่ ม ต้นของการสร้ า งถึ ง
บริ เวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุ ดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัด
มาอี กร่ วม 100 ปี ถึ งได้สร้ างต่ อจนเสร็ จสมบูรณ์ และยังเป็ น
สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก และ
การตกของวัตถุดว้ ย จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า
Bologna (ระยะทาง 176 กม. / 2.30 ชม.) เมืองหลวงของแคว้น
เอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูร่ ะหว่างแม่น้ าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็ นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการ
รั กษาไว้ อย่างดี ที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป ชมบริ เวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ ต้ งั อยู่ใจกลางเมื อ งเก่ าที่
ล้อมรอบด้วย โบสถ์ซานเปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) และ โบสถ์ซานโตสเตฟาโน (Basilica Santo Stefano) และ หอคอยคู่
(Two towers) หอคอยสองหลัง ที่ พิ ง กัน เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื องโบโลญญาประเทศอิ ต าลี และเป็ นหอคอยที่ โ ดดเด่ นที่ สุ ด ของ
โบโลญญา ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรู ปจนได้เวลานัดหมาย

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พกั : Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรื อตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์-สะพานริ อลั โต-ท่าเรื อตรอนเคต
โต้-เมืองมิลาน
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อตรอนเคตโต้ (ระยะทาง 156 กม. / 2.15
ชม.) และ นัง่ เรื อจากท่าเรื อตรอนเคตโต้สู่ เกาะเวนิส (Venice Island)
ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเด
รี ยติ ก (Queen of the Adriatic) เมื อ งแห่ งสายน้ า เมื อ งแห่ งสะพาน
และเมืองแห่งแสงสว่าง และนาท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซาน
มาร์โค (Piazza San Marco หรื อ Saint Mark Square) เป็ นจัตุรัสกลาง
เมื องเวนิ ส ที่ ข้ ึ นชื่ อว่าสวยที่ สุดแห่ งหนึ่ งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยส
ถาปั ตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ ก (St. Mark’s Basilica)
เดิมที่เป็ นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้ รองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัว
เมืองจนถึง สะพานริ อลั โต (Ponte di Rialto) เป็ นสะพานที่ เก่ าแก่ ที่สุดในเวนิ สและเป็ นสะพานแรกที่ ขา้ ม Grand Canal อิสระให้ท่าน

พักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อตรอนเคตโต้ และ นาท่านเดินทางต่อไปยัง จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 274
กม. / 4 ชม.) หรื อที่คนอิตาเลียนเรี ยกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็ นเมืองหลวงทางแฟชัน่ ของโลกแข่งกับปารี สในประเทศฝรั่งเศส
เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่ าอันลือชื่อ เป็ นต้น

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

ที่พกั : Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หา้

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

เซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- สิ งโตหิ นแกะสลัก- ชมสะพานไม้ชาเปล

เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นาท่านไปชม มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano)
(ถ่ ายรู ปด้ านนอก) มหาวิหารนี้ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิ คที่ ถือว่ามี ความใหญ่โตเป็ นอันดับสามของ
โลก เริ่ มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็ จต้องใช้เวลากว่า
400 ปี ด้านนอกมี หลังคายอดเรี ยวแหลมที่ ทาจากหิ น
อ่ อ นจ านวน 135 ยอด และมี รู ป ปั้ นหิ น อ่ อ นจากสมัย
ต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4
เมตร ของพระแม่มาดอนน่ าเป็ นสง่าอยู่ จากนั้นพาทุก
ท่ า นแวะถ่ า ยภาพด้า นนอก พระราชวัง มิ ล าน (Royal
Palace of Milan) เป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็ นเวลาหลายศตวรรษ ปั จจุบนั ทาหน้าที่เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและเป็ นที่ต้ งั ของ
นิ ทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็ นที่จดั แสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่ วมสมัย และ
คอลเล็กชันที่มีชื่อเสี ยงโดยร่ วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ โลกเป็ นประจา ไปชมและช้อปปิ้ งที่

ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II เป็ นหนึ่ งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลกั ษณะเป็ นทางเดิ นและอาคารขนาบ 4 ชั้น คลุม
ด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยูใ่ นใจกลางเมืองมิลาน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม) เป็ นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณพรมแดน
กับประเทศสวิ ตเซอร์ แลนด์ โคโม่เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ในเทื อ กเขาแอลป์ ทิ ศเหนื อของเมื องอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถื อเป็ นเมื อง
ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็ นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยูม่ ากมาย พาทุกท่านไป
เก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่ อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์ เดี ย
(Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146
ตารางกิโลเมตร จึงทาให้ทะเลสาบแห่ งนี้ กลายเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็ นทะเลสาบที่ลึก
ที่สุดเป็ นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รู ปร่ างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ทาให้นึกถึง Y ที่กลับด้ านที่โด่ งดังไป
ทั่วโลก เป็ นผลมาจากการละลายของธารน้ าแข็งรวมกับการกัด
เซาะของแม่น้ า Adda โบราณ ทาให้เกิดทางแยกเป็ นตัว Y และ
ยังเป็ นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ
หนึ่ งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุน เขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.) จากนั้น น าท่ า นชม
สิ งโตหิ นแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ราลึกถึงการสละชี พอย่างกล้าหาญของ
ทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม

ผ่าน แม่น้ ารอยส์ (Reuss River) ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พกั : Holiday Inn Express Luzern – Kriens 3* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก เมืองลูเซิร์น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ าน้ าแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองดิจอง
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที) เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยูบ่ นเขาสู งอยูใ่ นรัฐออบวัลเดิน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสู งสุ ดในพรมแดนของเมืองเป็ นยอดเขาทิตลิส ซึ่ งยอดเขาทิตลิสมีความสู ง
ประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็ นที่ต้ งั ของสถานีกระเช้าโรแตร์ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่าน
จะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรี ยกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ (รวมในค่าทัวร์ ) ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาใน
ขณะที่เคลื่อนที่ข้ ึนไปเรื่ อยๆ ท่านจะได้ข้ ึนชมทัศนี ยภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ้ าน้ าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและ
เดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ป หรื อ เล่ น หิ ม ะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้ า งขึ้ น ฉลองครบรอบ 100 ปี การ
ท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสู ง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (มื้อที่13)

จากนั้นนาท่ านเที่ ยวชม เมื องซุ ก (ZUG) (ระยะทาง 64 กม. / 1
ชม.) เป็ นเมื่ องที่ ร่ ารวยที่ สุดในประเทศ และซุ กเป็ นเมื องที่ ติด
อันดับหนึ่ งในสิ บของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็ นเมืองเก่ าที่คง
ความสวยงามของพื้นหิ นแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้
สิ่ งที่ จ ะท าให้ท่ านประทับ ใจคื อ รู ้ สึ กได้ถึงอากาศที่ สดชื่ นและ
สะอาดอาจเป็ นเพราะเมืองนี้ ต้ งั อยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปปิ้ งที่
Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนาระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือก
ชมอาทิ เช่ น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre,
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองดิ จอง หรื อ ดี ฌง (Dijon) (ระยะทาง 362 กม. / 4.30 ชม.)

เย็น

หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่ งในประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญ
ในประเทศฝรั่งเศส ถือเป็ นเมืองสาคัญแห่ งแคว้นเบอร์ กนั ดี เป็ นแหล่งไวน์และมัสตาร์ ดชั้นดีอีกแห่ งของฝรั่งเศส มีแหล่งท่องเที่ยว
และทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองดิจอง
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)
ที่พกั : Holiday Inn Express Dijon 3* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารี ส-หอไอเฟล-ประตูชยั ฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux
Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 อาหาร เช้า,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) เป็ นเอาท์เล็ทจาหน่ายสิ นค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ และมีบาง
ช่วงโปรโมชัน่ พิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ทาให้เป็ นสถานที่ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ งสิ นค้า
สตรี ท แบรด์ แ ละแบรนด์ เ นม โดยปั จ จุ บ ัน เอาท์ เ ล็ ท แห่ ง นี้ เต็ ม ไปด้ว ยเสื้ อ ผ้า ที่ ท ัน สมัย เอาใจสายช้อ ปปิ้ งทั้ง ผู ้ห ญิ ง และผู ช้ าย
เครื่ องประดับ รองเท้า แฟชัน่ หลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกช้อปปิ้ งกัน และยังมีร้านอาหารหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกลอง อีกทั้งยัง
มีร้านอาหารประจาถิ่น คาเฟ่ ขนมหวานอีกด้วย
 อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารี ส (Paris) (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.)
ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในปารี ส เริ่ มต้นที่ หอ
ไอเฟล (Eiffel Tower) เป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์ คสาคัญของประเทศฝรั่ งเศส
ตัวอาคารก่ อ สร้ างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มี ค วามสู งประมาณ 300 เมตร
(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็ นรู ปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่ อ
ของสถาปนิ กที่คนออกแบบชื่ อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่ งเป็ นทั้งวิศวกรและ
สถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็ก
โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้ างขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นผลงานในการเฉลิ มฉลองวัน
ครบรอบ 100 ปี แห่ งการปฏิ วตั ิ ป ระเทศฝรั่ งเศส และเพื่ อ แสดงถึ ง ความ
ร่ า รวย ยิ่ ง ใหญ่ รวมถึ ง ความส าเร็ จ ในยุค อุ ต สาหกรรมของประเทศใน
ขณะนั้น ด้ว ยหนึ่ ง ในจุ ด ถ่ า ยรู ป หอไอเฟลที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ลานตรงข้า งหน้ า
ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานี ของ Trocadéro ที่เราจะพา
ทุกท่านไป เพราะตรงนี้ เป็ นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมา
บังความสวยงามแน่ นอน ไปต่อกันที่ ประตูชัยฝรั่ งเศส (Arc de Triomphe) หรื อเรี ยกเต็มๆว่า อาร์ กเดอทรี ยงฟ์ เดอเลตวล เป็ น

เย็น

ผลงานสถาปั ตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ ง มีอายุกว่า 200 ปี สร้าง
ขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสู ง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึก
ถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็ นประตู ชัยที่ ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกหลังจากที่
จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ ลิทซ์ ใช้เวลา
ก่ อสร้ างยาวนานกว่าสามสิ บ ปี ใช้ศิลปะคลาสสิ ค ใหม่ ที่ดัดแปลงมาจาก
สถาปั ตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคน
ส าคัญ แห่ ง ยุ ค มี รู ป แกะสลัก ที่ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ชัย ชนะ การปลุ ก ใจ
รวมทั้งสดุดีการเสี ยสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทาเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมา
ถูกตั้งให้เป็ นอนุ สรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ งใน
ปั จจุ บันยังเป็ นสุ ส านของทหารนิ รนามที่ ทาเพื่ อ ประเทศฝรั่ งเศสอี กด้วย
จากนั้น ไปที่ ถ นนที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ โ ด่ ง ดัง ที่ สุ ด ในฝรั่ ง เศส ถนนฌ็อ งเซลิ เ ซ่
(Champs Elysees) เป็ นหนึ่ ง ในถนนที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ในฝรั่ ง เศส ย่า น
ศูนย์การค้าระดับพรี เมียม แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ระดับโลกทุกแบรนด์
ร้ านอาหารที่มีความหรู หราอลังการ ถื อว่าเป็ นย่านธุ รกิ จที่ สาคัญของกรุ ง
ปารี ส ย่านการค้าที่มีค่าเช่ าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็ น
ถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่ วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็ นสถาปั ตยกรรม
ที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้
ด้วยกันอย่างลงตัว จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
(Louvre Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มี ชื่อเสี ย งโด่ งดังที่ สุ ดของเมื อ งปารี ส
จากผลงานที่ จดั แสดงไปจนถึ งความเก่ าแก่ และยิ่งใหญ่ของสถานที่ ท าให้
เป็ นพิ พิธ ภัณฑ์ที่ มี ค วามส าคัญ ระดับ โลก ก่ อ ตั้งขึ้ นโดยพระเจ้าฟิ ลิ ป ที่ 2
ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็ นพระราชวังหลวง ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิ ลปพที่
ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่นามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้ งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกัน
มาว่าเป็ นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสนามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม คองคอร์ ด พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้างปลอดภาษี
Benlux Louvre duty free เป็ นห้างชื่อดังใจกลางกรุ งปารี ส ซึ่ งคุณจะได้พบกับสิ นค้าแบรนด์ช้ นั นาต่างๆจากทัว่ โลก ในราคาที่ไม่
แพงและบรรยากาศที่หรู หราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ดว้ ย ห้าง La
Samaritaine เป็ นห้างสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่ ในกรุ งปารี ส เริ่ มต้นจากร้านเสื้ อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ สิ่งที่กลายเป็ นชุดของอาคาร
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็ นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสิ นค้านานาชาติต้ งั แต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็ นห้างหรู ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุ ดแห่ งหนึ่ งของปารี ส ภายในอาคารที่ มีสถาปั ตยกรรมที่
สวยงาม เปิ ดให้บริ การครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็ นห้างสรรพสิ นค้าแฟชัน่ ชั้นนาของโลกอย่างทุกวันนี้ แต่ก่อน
เป็ นแค่ร้านขายเสื้ อผ้าเล็กๆ ที่หวั มุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนพนักงาน
และลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบนั ทึกว่าเป็ นปี ที่มียอดขายสู งสุ ด ซึ่ งในปั จจุบนั มีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่16)

ที่พกั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่แปด

เมืองปารี ส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารี ส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี

 อาหาร เช้า

05.30 น.  รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื้อที่17) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติปารี ส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
10:30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุ งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
22.35 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402
วันที่เก้า

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )
► เอกสารที่ตอ้ งทาการเตรี ยมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริ ง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate/วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
► ก่อนเดินทางเข้าประเทศอิตาลี
ตามคาสัง่ กระทรวงสาธารณสุ ขอิตาลี ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังอิตาลีกาหนดให้ผทู ้ ี่เดินทาง
จากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอียู (รวมผูเ้ ดินทางจากประเทศไทย) ที่จะเดินทางเข้ามายังอิตาลีตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
1. แสดงแบบฟอร์ม EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่มีอานาจเรี ยกตรวจ
2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลิเคชัน่ Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate จากแอปพลิเคชัน
หมอพร้อม
3. ได้รับการฉี ดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์ที่ผผู ้ ลิตวัคซีนกาหนด

►วัคซีนที่ยอมรับสาหรับผูท้ ี่จะเดินทางเข้าประเทศอิตาลี
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์
(3) Sinovac และ Sinopharm จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน หรื อ Johnson &
Johnson เป็ นเข็มที่ 3 เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์
4. ผูโ้ ดยสารที่เดินทางเข้าหรื อออกจากอิตาลีตอ้ งสวมหน้ากากอนามัย FFP2 ตลอดการเดินทาง
(ข้อมูลจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดอัพเดทกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
► ผูเ้ ดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สาหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุ ขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สาหรับผูเ้ ดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรื อได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรื อ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
มาถึงประเทศไทย
เงื่อนไขการให้ บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่ งจอยน์ทวั ร์กบั บริ ษทั ที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรื อเลื่อน หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรื อขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่ม (ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริ ษทั จะทา
การแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้ น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริ การ
- กรุ ณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริ การทาวีซ่า 5,500 บาท (30,500)
กรุ ณาส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าพร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณี บริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ หรื อวีซ่าออกใกล้วนั เดินทางท่านจาเป็ นต้องชาระค่าทัวร์
ส่ วนที่เหลือตามที่บริ ษทั กาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจานวนหน้ า
หนังสื อเดินทางต้ องเหลือว่ างสาหรับติดวีซ่าไม่ ต่ากว่ า 3หน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่ อนส่ งให้ บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ ตหมดอายุ ** กรุณาส่ งพร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริ งเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจา
ตัว๋ เครื่ องบิน ค่ามัดจาโรงแรม ค่าวีซ่า หรื ออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริ งเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋
เครื่ องบิน ค่ามัดจาโรงแรม หรื ออื่นๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม
4. กรณี ผเู ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งเพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้นามาหักจากเงินค่าบริ การที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว
แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
(บริ ษทั ดาเนินการให้ กรณี ยกเลิกทั้งหมด หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรี ฟันด์เป็ นเงินหรื อการบริ การอื่นๆได้)
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณี พกั 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็ นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรื อ
เป็ นการเพิ่มเตียงเสริ ม หรื อ SOFA BED และกรณี หอ้ งพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริ ษทั
ขอจัดที่ พกั ในเมื องใกล้เคียงแทน โรงแรมที่ พกั ส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่ องปรั บอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้
ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี
4. ตัว๋ กรุ๊ ปไม่สามารถ Upgrade ที่นงั่ เป็ น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัว๋ กรุ๊ ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้
ใน กรณี ที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นงั่ ของผู ้
เดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
6. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่ องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ และกรณี น้ าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสี ยค่าปรับตามที่สายการบินเรี ยกเก็บ
8. การประกันการเดินทาง บริ ษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณี ลูกค้าติดเชื้ อโควิด-19 หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ ซึ่ งเกิ ดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรู ปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี ลูกค้าต้องการซื้ อประกันเพิ่มวงเงินคุม้ ครอง เพิ่ม
ความคุม้ ครอง สามารถแจ้ง บริ ษทั ฯ ซึ่ งความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้ การทา
ประกันนี้ จากบริ ษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิจนาเที่ยว ที่บงั คับให้บริ ษทั นาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบตั ิเหตุในการ
เดิ นทางเท่ านั้น แต่ ท้ งั นี้ ท่ านสามารถศึ กษาเงื อนไขความคุ ม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติ มจากเว็บ ไซด์ Allianz ได้กรณี ท่ าน
ต้องการซื้อความคุม้ ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริ ษทั ฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
9. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริ การและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรื อประมาณ 2,600บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณีวซี ่ าไม่ ได้ รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชาระค่ าทัวร์ มาแล้ ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่ น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้นในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ /ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น

11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. การประกันภัย บริ ษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย
Group tour บูก้ ี ซึ่งความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริ ษทั มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยว ที่บงั คับให้บริ ษทั นาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบตั ิเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณี ท่านต้องการซื้อความคุม้ ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาที่บริ ษทั ฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
14. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ

(เอกสารประกอบการยืน่ คาร้องขอวีซ่าเชงเก้น) Italy
ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาวีซ่าวันทาการ 15-10
ผูส้ มัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายยืน่ วีซ่า
โปรดดาเนินการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารที่ใช้สาหรับยืน่ คาร้องขอวีซ่าอยูเ่ ป็ นประจา
1. พาสปอร์ ต โดยมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจานวนหน้าเหลืออย่างน้อย
หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า 3-2 (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุ ณาดาเนิ นการทาพาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ งให้กบั เจ้าหน้าที)หาก
ผู้สมัครเคยได้ รับวีซ่าเชงเก้ น กรุ ณาจัดส่ งหลักฐานให้ กับทางบริ ษัททัวร์

เพื่อนาไปแสดงต่ อสถานทูต

2. รู ปถ่ าย รู ปสี หน้ าตรง ฉากหลังสี ขาว ขนาด2 x1.5นิ้ว หรื อ 4.5x3.5cm จานวน2ใบ รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิ น3 เดือน ห้ามตกแต่งรู ป,ห้ามสวม
แว่นตา,ห้ามใส่ เครื่ องประดับ,ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ และต้องเป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรื อใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่ งผลให้รูปถ่ายชารุ ด และไม่สามารถใช้งานได้ **

ใบหน้ า)

80 ใหญ่ ชัดเจน% ของขนาดภาพ(

3. เอกสารส่ วนตัว (ถ้ามี)
-สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม) ถ้ามี (ท่านจาเป็ นต้องยืน่ เอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
-สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนาใบมรณะบัตร) กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต(
-สาเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้าเคยมี) สกุล-การเปลี่ยน(

กรณี เด็กอายุต่ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จาเป็ นต้องยืน่ เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
-สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสู ติบตั ร
กรณี เด็กอายุต่ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จาเป็ นต้องยืน่ เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
-สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสู ติบตั ร
-หนังสื อยินยอมจากบิดา-มารดา/สาเนาพาสปอร์ตบิดามารดาโดยต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครอง บิดา -มารดาเท่านั้น หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาเพียงผูเ้ ดี ยว จะต้องมีหนังสื อรั บรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดา หรื อหากเด็กเดิ นทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสื อรับรองยินยอมให้บุตรเดิ นทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้
เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสื อรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กบั
เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สานักงานเขต) อาเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน/พร้อมแนบสาเนาพาสปอร์ ตสาเนาบัตร/
(มารดา-ประชาชนของบิดาโดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
วันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยืน่ คาร้องขอวีซ่า บิดา มารดา จาเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่ากรณี บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่ า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่ าฝ่ ายใดเป็ นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่ เพียงผู้เดียว
จากนั้น ผูป้ กครองจาเป็ นต้องนาหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่ งให้กรมการ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)
สามารถขอดูตวั อย่างได้ที่แผน) กงสุ ล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมตั ิให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนาส่ งบริ ษทั ทัวร์
(กวีซ่าของบริ ษทั ทัวร์
4. หลักฐานการงาน/หนังสื อรับรองการทางาน ที่ทางานปัจจุบนั (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่ อนยื่นคาร้ องขอวีซ่า)
4.1 กรณีเป็ นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครั ฐและเอกชน ใช้หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ท่านทางานปั จจุบนั โดยระบุตาแหน่ งงาน,
เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่ มทางาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ ใช้ European แทน) และ
กลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติหลังครบกาหนดวันลา พร้อมประทับตราบริ ษทั และลงนามผูม้ ีอานาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่ วยงาน
เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
4.2กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สาเนาใบทะเบียนการค้า (0403.พค), หนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ฯ )DBD(, 90 คัดสาเนาไม่ เกิน)
(วัน พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.3 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน/นั กศึ กษา ใช้หนังสื อรั บรองฉบับจริ งจากสถาบันการศึ กษาเท่ านั้น สถานทู ตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรี ยน, ใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรี ยน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่ อนยื่นคาร้ องขอวีซ่า)

4.4 กรณีเป็ นแม่ บ้าน ใช้สาเนาทะเบียนสมรส /ใบมรณะ)กรณี คู่สมรสเสี ยชี วิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรื อสามี ในกรณี ที่ไม่ได้
เดินทางร่ วมกันกับสามี จาเป็ นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด ของสามีและบุตร ที่
มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น(
4.5กรณีกิจการที่ไม่ ได้ จดทะเบียน อาทิ ร้ านขายของทัว่ ไป, อาชี พอิสระ )Freelance(, ธุ รกิ จขายสิ นค้าออนไลน์ ฯลฯ จาเป็ นต้องเขียน
จดหมายแนะนาตนเอง ชี้ แจงรายละเอียดการทางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้ อมแนบหลักฐานหรื อเอกสารประกอบ อาทิ รู ปถ่ายร้ าน,
สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็ นต้นจดหมาย) ชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น(
5. หลักฐานการเงิน
5 1.กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้สาเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากประจา (บัญชี ส่วนตัว) รายการเดิ นบัญชี
ย้อนหลัง 6 เดือน )กรุ ณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า (ออก สม่าเสมอ-และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่ นบัญชีน้ นั ๆ
ไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็ นว่ามี ฐานะทางการเงิ นเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดื อดร้ อนเมื่ อท่ านเดิ นทางกลับสู่
ภูมิลาเนา

ผู้เดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง 5.2เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ ดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบหนังสื อรับรอง
การเงิน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง กรุ ณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มี ) เดือน 6
(ออก สม่าเสมอ-ยอดเงิน เข้า
ทั้งนี้ ผูท้ ี่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผเู ้ ดินทางได้ ต้องเป็ นบิดา / มารดา /พี่นอ้ งท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น-!! กรุ ณาระบุ
ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่ อ - สกุล ให้ ตรงกับพาสปอร์ ตที่ใช้ เดินทาง
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์) Book Bank( หรื อมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กาหนด ท่าน
จาเป็ นต้องขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น )Bank Statement(
กรุณาเคลื่อนไหว/ปรับอัพเดต เงินใน/สมุดบัญชีออมทรัพย์ ไม่ เกิน 5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **
6. แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลสาหรับยื่นวีซ่าเชงเก้ น

เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มสาหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริ ง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้อง
นาส่ งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมตั ิคาร้องขอวีซ่า และทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัติขอ้ มูลส่ วนตัวแทนผูส้ มัคร/ได้ หาก
สถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็ นจริ ง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรื ออาจส่ งผลให้ระยะเวลาดาเนิ นการ
พิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิง่ ขึ้น
เมื่อท่านชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ เรี ยบร้อย กรุ ณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่ งให้กบั บริ ษทั ฯทันที !! หากดาเนินการ
ล่าช้า อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชาระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยืน่ คาร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์ผสู ้ มัครบางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัด
หมาย โปรด)แต่งกายสุ ภาพ( ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต
และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมือให้ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อ
นาส่ งสถานทูตเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ นาเรี ยนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับที่ใช้ ประกอบการยื่นคาร้ องขอวีซ่า ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น !!
พร้ อมแนบสาเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่ จาเป็ นต้ องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ สมบูรณ์ และ
ทางบริษัทไม่ มีนโยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าเชงเก้น (Italy)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน (กรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
- ชื่อ .1นามสกุล )ภาษาอังกฤษ............................................................................................ (........
- ชื่อ .2 สกุลเดิม )ตอนเกิด......................................................................................... (..........
เพศ .3

ชาย

หญิง

ที่อยู่ .4ตามสาเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
.................... รหัสไปรษณี ย ์ .................................................อีเมล์แอดเดรส............................................. .
ที่อยู่ .5พานักปัจจุบนั กรณี ไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
.................... รหัสไปรษณี ย ์ .................................................อีเมล์แอดเดรส............................................. .
.6โทรศัพท์มือถือ .............................................. (โปรดระบุ)โทรศัพท์บา้ น .......................................... (ถ้ามี)
.................................................... อาชีพปัจจุบนั .7
ตาแหน่งงาน ...................................................................... (ตรงกับที่ระบุในหนังสื อรับรองการงาน)
.8ชื่อสถานที่ทางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย หากประกอบกิจการค้าขาย) โปรดระบุอย่างชัดเจน(
..............................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .............โทรศัพท์ที่ทางาน.......................... อีเมล์ ................................... มหาวิทยาลัย/โรงเรี ยน/
.9รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
สถานภาพ .10

⃣ โสด ⃣ สมรส
⃣ หย่า

⃣ ม่าย

⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)
⃣ อยูก่ ินฉันสามี ภรรยา-

⃣ แยกกันอยู่

.11 ชื่อวั ............................................. (ถ้ามี) สกุลคู่สมรส-น/เดือน/ปี เกิด ................สถานที่เกิด.....................
.12 ชื่อสกุล-ของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด .................สถานที่เกิด......................
.13 ชื่อสกุล-ของมารดาวั .................................................. น/เดือน/ปี เกิด ................สถานที่เกิด......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุ ด หรื อไม่ )ถ้ามี (โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ...................
.15

ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3ปี ที่ผา่ นมา หรื อไม่ )โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................(
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..............................................

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

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย ปี /เดือน/กรุ ณาระบุวนั )ที่ดาเนินการ หากทราบ (………………………………………

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย

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

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ .18
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จ่ายให้) บิดา/มารดา-ญาติองค์กร/บริ ษทั /)

เช็คเดินทาง

กรุ ณาระบุชื่อ .............................................................

บัตรเครดิต

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

เงินสด
หมายเหตุ: หากจัดส่ งเอกสารให้บริ ษทั ฯล่าช้า อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต

กรณี วีซ่าของท่านไม่ได้รับ

การอนุมตั ิทนั ตามกาหนดวันเดินทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เมื่อท่านได้จองทาการจองโปรแกรมทัวร์ และชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
-กรุ ณาจัดส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ต และ แบบฟอร์ มใบกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์ ) พร้ อมจัดส่ ง
ให้กบั บริ ษทั ฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
-กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูล
ทั้งหมด บริ ษทั ฯจาเป็ นต้องดาเนินการนาส่ งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนาส่ งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง อาจส่ งผลต่อ
ผลการพิจารณาวีซ่า
-หากหน่ วยงานยังไม่สามารถออกหนังสื อรั บรองการงานฉบับจริ งได้ กรุ ณากรอกข้อมูลการทางานของท่ านให้ชัดเจน )ระบุเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ชื่อบริ ษทั , ตาแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปี ที่เริ่ มงาน
เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/สาหรับยืน่ วีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
-กรุ ณาจัดส่ งหนังสื อเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริ งสาหรับยื่นวีซ่าให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างช้าไม่เกิน สัปดาห์ 2ก่อนถึงวันนัด
หมายยืน่ วีซ่า
ท่านจาเป็ นต้องนาส่ ง -

หนังสื อเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผา่ นมา

หมายเหตุ: การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต บริ ษทั ฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางที่คอย
ให้บริ การ และอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

