
 

 

EUROPE IN LOVE ITALY  
SWITZERLAND FRANCE 9D6N  

 

หอไอเฟล -  จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนตกิชอ็งเอลิเซ่ – ประตูชัย 
หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร 



 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

17.00  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โซน Q เคาน์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารออกบัตรที่น่ังโหลดสัมภาระ 

20.10  ออกเดินทางสูท่า่อากาศท่าอากาศยานนานาชาติอาบดูาบี เที่ยวบินที่ EY401 

วันที่ 2 
ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบี – นครวาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - กรุงโรม – โคลอสเซียม – ประตูชัย
คอนสแตนตนิ – จตุรัสโรมัน – น า้พุเทรวี่ – บันไดสเปน – เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานปอนเต เวคคิโอ – จัตุรัสชิ
กนอเรีย 

00.05  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานอาบดูาบี ้ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

02.40  ออกดินทางสู ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY085 

06.20  เดินทางถงึท่าอากาศยาน เลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6
ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการ
ทางศลุกากร ให้น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ นครวาตกิัน Vatican City ซึง่เป็นรัฐอิสระ มีขนาดเลก็มากเพยีง 
250 ไร่และเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นเมืองแหง่ศาสนจกัรและที่ประทบัของพระสนัตะปาปา 
ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรือที่เรียกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” น าทา่นถา่ยรูปด้านหน้า มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter 

Basilica แหง่นครรัฐวาติกนั ที่งดงามด้วยศิลปะในยคุเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และยงัได้รับการตกแตง่อยา่งโออ่า่
และหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน า้พ ุ2 ด้าน และเสาโอเบลกิส์ 1 
ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและก าแพงสงู(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum และ Sistine 

Chapel ) น าทา่นสู ่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาล ีกรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สดุของแคว้นลา
ซีโอและประเทศอิตาลจ้ีา มคีนอาศยัประมาณ 2.5 ล้านคนแนะ่ ถือเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่สวยและนา่ไปท่ีสดุอีกเมืองหนึง่ของ
อิตาลเีลยละ่คะ่ มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี ทัง้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที่ยวตา่งๆ คลกุเคล้า
ความคลาสสคิสไตล์ น าทา่นสูช่ื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัิศาสตร์แหง่ความยิ่งใหญ่ น าทา่นสมัผสัความยิ่งใหญ่ 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จ
กลางกรุงโรม เร่ิมสร้างขึน้ ในสมยัจกัรพรรดเิวสปาเซียนแหง่อาณาจกัรโรมนั  และสร้างเสร็จ ในสมยัของจกัรพรรดิติตสัใน
คริสต์ศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวดัโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร 
สงู 57เมตร ใกล้ๆกนันัน้เป็น ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ถือวา่เป็นมรดกส าคญัของประเทศอิตาลอีีก
ที่หนึง่ โดยสร้างขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอนสแตนติน เป็นซุ้มประตทูีใ่หญ่ที่สดุของโรมนัมคีวามสงูถึง 21เมตร 
จากนัน้ชมและถา่ยรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล้ๆกนักบัโคลอสเซี่ยม จตัรัุสโรมนัถือวา่เป็นศนูย์กลางด้าน
ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม น า้พุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึง่มีรูปปัน้ของเทพเจ้าเนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน า้พ ุเป็นหนึง่ใน



 

 

สญัลกัษณ์ที่ส าคญัของกรุงโรม เป็นสถานท่ีนกัทอ่งเที่ยวมาโยนเหรียญเสีย่งทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตร์เร่ือง Three 
Coins in The Fountain จากนัน้น าทา่น  ชมและถ่ายรูปบริเวณยา่น บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบนัไดที่กว้างที่สดุ
และยาวที่สดุในทวีปยโุรป ถกูเรียกช่ือตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บริเวณนัน้ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลยีน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที่1) 

บา่ย  น าทา่นเดินทางไปยงั เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) หรือ เมืองฟีเรนเซ (Firenze) ที่ได้รับเลอืกโดยองค์การยเูนสโกให้ขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 ระยะทาง275 กม. (4ชม.) อดีตเมืองทา่เรือชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากนัน้น า
ทา่นชมสะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แก่ที่สดุของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้น
การทาลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ทอดข้ามแมน่ า้อาร์โน ซึง่อดีตเป็นแหลง่ขายทองค าที่เกา่แกข่องฟลอเรนซ์และยงัคง
อนรัุกษ์บรรยากาศแบบดัง่เดมิไว้ได้อยา่งดี ชมทศันียภาพของตวัเมืองที่มีแมน่ า้อาร์โน ไหลผา่นนครที่ยงัคงรักษา
สถาปัตยกรรมโบราณไว้อยา่งนา่ช่ืนชม สะพานเกา่แก่ที่สร้างขึน้เพื่อใช้ในการสญัจรข้ามแมน่ า้อาร์โน บนสะพานนัน้เป็นท่ีตัง้
ของอาคารร้านค้า ซึง่เป็นตวัแทนจ าหนา่ยงานศิลปะ อญัมณี และของที่ระลกึจ านวนมากอิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของที่ระลกึ 
ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จัตุรัสชกินอเรีย (piazza della signoria) เป็นจตัรัุสสวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตัง้เรียง
รายอยูด้่านหน้าของพระราชวงัเวคคิโอ เช่น รูปแกะสลกัเพอร์ซิอสุ วีรบรุุษกรีกโบราณตอนบัน่คอเมดซูา่ รูปแกะสลกัเฮอร์ควิ
ลสี และรูปสลกั  the Rape of the Sabine Women ถ่ายรูปด้านหน้า ปาลาซโซ เวคคิโอ Palazzo Vecchio หรือ Old 

Palace พระราชวงัเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มีสญัลกัษณ์คือหอระฆงั Campanile ในอดตีใช้เป็น
สถานท่ีแจ้งขา่วสารให้กบัชาวเมอืง ทางการจะตีระฆงัสง่สญัญาณ หากมีไฟไหม้,น า้ทว่ม, ข้าศกึโจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานท่ี
ประวตัิศาสตร์ส าคญัของฟลอเรนซ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 2) หลังรับประทานอาหาร น าท่านเข้าสู่ที่พกั 

ที่พกั: พัก Bestwestern Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง) 

 

วันที่ 3 หอเอนเมอืงปิซ่า – หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3)  

น าทา่นเดินทางไปยงั เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) อดีตเมืองทา่เรือชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็น
ที่ตัง้ของหอเอนปิซา่ น าทา่นชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี (Miracle Squae) หรือ จัตุรัสดโูอโม่ Piazza del Duomo 

หรือทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณทีล้่อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ และเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ที่ตัง้ของโบสถ์ดโูอโมแ่หง่ปิซา่ (Duomo di Pisa), หอบพัติส (Baptistery) และน าทา่นชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลก หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) ให้ทา่นเดินเลน่ ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซา่ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแหง่วิหาร
ประจ าเมือง แตเ่พียงการเร่ิมต้นของการสร้างถงึบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตวัและต้องหยดุการก่อสร้างจนถดัมาอีกร่วม 100 
ปี ถึงได้สร้างตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยงัเป็นสถานท่ีกาลเิลโอ เคยมาพิสจูน์เร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถดุ้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่4) 

จากนัน้ น าทา่นขึน้รถคนัเดมิเพื่อเดินทางสู่ เมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 321 กม. /4ชม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็น
แคว้นท่ีมคีวามมัง่คัง่และเป็นแหลง่ที่มีอตุสาหกรรมเยอะที่สดุในประเทศอิตาล ีเป็นอีกหนึง่แคว้นท่ีนกัทอ่งเที่ยวนิยมเดินทาง
มามากอีกแหง่หนึง่ โดยมีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือน เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 60 ล้านคนในทกุๆปี รวมถึงยงัมีร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมชัน้
น าของโลกอีกมากมาย อีกทัง้ยงัมีจตัรัุสที่มีแลนด์มาร์กเกา่แก่ สมัผสัได้ถึงความงดงามของอาคารประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมอิตาลใีนแบบดัง้เดิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 5)  

ที่พกั: Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 4 
เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – มิลาน  -  มหาวหิารดูโอโม่ - Galerie Victor 

Emmanuel 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto Pier เป็นทา่เรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ตา่ง ๆ ของเมือง เพื่อ
ชมทิวทศัน์ธรรมชาติของ 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรือ นบัเป็นเมืองทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมืองหนึง่ของโลก น าทา่นนัง่เรือสู่ 
เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายาวา่ ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก (Queen of the 
Adriatic) เมืองแหง่สายน า้ เมืองแหง่สะพานและเมืองแหง่แสงสวา่ง ถกูสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเลก็ๆจ านวนมากเข้า
ด้วยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนเิทีย ซึง่เป็นสวนหนึง่ของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการ
คมนาคมมากที่สดุชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจตัรัุส
กลางเมืองเวนิส ท่ีขึน้ช่ือวา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอิตาล ีล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอนังดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. 
Mark’s Basilica) เดิมทีเ่ป็นโบสถ์สว่นตวัของผู้ครองเมืองในสมยันัน้ พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ (Lione) 
รูปปัน้สงิโตตวัใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนงัสอื ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตวัเมืองจนถึงสะพานริอลัโต เป็น
สะพานที่เกา่แก่ที่สดุในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs 

สะพานสะอืน้ หรือบางคนเรียกวา่ "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึง่ทอดข้ามด้านหลงัวงัของผู้ปกครองเวนิสในอดีต ไป
ยงัคกุที่อยูอ่ีกฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่ นีค้ือจดุหายใจเฮือกสดุท้ายแหง่อิสรภาพของเหลา่นกัโทษ และคกุแหง่นีเ้อง
เป็นท่ีคมุขงันกัรักกระเดื่องนามคาสโนวา่ ในต านานเลา่วา่การจบูบนเรือกอนโดลา่ใต้สะพานแหง่นีจ้ะน าไปสูค่วามรักนิรันดร์ 
นบัเป็นหนึง่ในจดุที่โรแมนตกิที่สดุจดุหนึง่ในเวนิสอิสระให้ทา่นเดนิชมความโรแมนติกของเกาะแหง่นี ้หรือทา่นยงัสามารถ
สมัผสัประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์) เพื่อให้ทา่นได้มีเวลาสมัผสั
บรรยากาศของเกาะเวนิสอยา่งเต็มอิ่ม อิสระอาหารมือ้กลางวนัตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลอืกทานของอร่อยๆ อาหาร
พืน้เมืองได้ตามอัธยาศัย   น าทา่นเดินทางกลบัสูท่า่เรือตรอนเคตโต้  จากนัน้น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู ่กรุงมิ
ลาน (Milan)(ระยะทาง 264 ก.ม./ใช้เวลา 4 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ
อิตาล ีเมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลยีนเรียกวา่ มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กบัปารีสในประเทศ
ฝร่ังเศส เป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของอิตาล ีนอกจากนัน้ยงัมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลอื
ช่ือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที่7) 

จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพด้านนอก มหาวหิารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารที่สร้างด้วย  สถาปัตยกรรมแบบโกธิค จดัวา่
เป็นมหาวิหารที่มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1386 แตก่วา่จะแล้วเสร็จใช้ระยะเวลารวมกวา่ 400 
ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินออ่นจ านวน 135ยอด และมีรูปปัน้หินออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ 2,245ชิน้ โดย
ยอดหลงัคาที่สงูที่สดุ มีรูปปัน้ทองขนาด 4เมตร ของพระแมม่าดอนนา่เป็นสงา่อยู่  จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปป้ิงสนิค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor 

Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) และทา่นสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึจากด้านในซึง่เป็นอาคารกระจกที่เกา่แก่
และสวยงาม 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 8) หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พกั: IH Hotels Milano St.John 4* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 5 
แองเกลเบิร์ก - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทติลิส - เมืองลูเซิร์น - Lion Monument - สะพานไม้ชาเปล-ทะเลสาบลู

เซิร์น - ชอ็ปป้ิงย่าน Old Town 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 9)  

เดินทางสู ่เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 249 ก.ม./ใช้เวลา 3.30 ชม.)  เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยูบ่น
เขาสงู อยูใ่นรัฐออบวลัเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิต
ลสิ ซึง่ยอดเขาทิตลสิมีความสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลปาน กลาง เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นท่ีตัง้ของสถานี
กระเช้าโรแตร์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ่น (มือ้ที่10) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ทา่นจะได้สมัผสักบักระเช้าทรงกลมที่เรียกวา่ โรแตร์ เคเบิล้คาร์ ท่ีจะ
หมนุรอบๆ ที่ทา่นสามารถดวูิวได้ 360องศาในขณะท่ีเคลือ่นท่ีขึน้ไปเร่ือยๆ ทา่นจะได้ขึน้ชมทศันียภาพท่ีงดงามของเทือกเขา
แอลป์ ชมถ า้แข็งที่สวยงาม และเดินเลน่ถา่ยรูปหรือเลน่หิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 
สร้างขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเที่ยวบนยอดเขาทติลสิ สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดข้าม
หน้าผา อิสระให้ทา่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์ลงมาที่สถานีด้านลา่งและเดินทางสู่เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 35 ก.ม./ใช้เวลา 45 นาที.)เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อม
ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่น ชมสิงโตหนิแกะสลัก (Lion Monument) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 
เพื่อเป็นอนสุรณร าลกึถงึการสละชีพอยา่งกล้าหาญของทหารสวิสที่ เกิดจากการปฏิวตัใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดข้ามผา่นแมน่ า้รอยส์ (Reuss  River) อนังดงามซึง่
เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นเป็นสะพานไม้ทีม่ีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคา
คลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน ถ่ายรูปและชมบรรยากาศที่ ทะเลสาบลูเซิร์น 



 

 

(Lucern Lake) หรืออีกช่ือที่เรียกวา่ ทะเลสาบสีแ่คว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) อยูบ่ริเวณปากแมน่ า้
รอยซ์ ได้ช่ือวา่เป็นสถานท่ีสวยทีส่ดุในสวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สนิค้าของสวิสบริเวณย่าน Old 

Town เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  อิสระอาหารค ่า
ตามอัธยาศัย พื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พกั : พัก Holiday inn express Neuenkirch 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง) 

 

วันที่ 6 กรุงเบิร์น - Clock Tower - Einstein House – บ่อหมีสนี า้ตาล- Town Hall – เมืองดิจอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 11) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู  กรุงเบร์ิน (Berne) (ระยะทาง 113 กม./ใช้เวลา 2 ชม.)นครหลวงอนั งามสง่าของประเทศ และเป็น
เมืองมรดกโลกอนัล า้าค าที่ได้รับการอนรัุกษ์มาสู ่ปัจจบุนั เบิร์น ถกูสร้างขึน้ในยคุกลางของยโุรป องค์การยเูนสโก้ ประกาศให้ 
สว่นหนึง่ของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่มีหน้าปัดขนาดใหญ  มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้
คร่อมอยูค่ร่ึงถนนถดัจากหอนาฬิกาไป เดินไปชมสกัพกัก็จะถึงบ้านไอนฺสไตน์ สมัพทัธภาพ' สงัเกตง่ายๆ บนหน้าตา่งบ้านชัน้ 
2 มีรูปเขาติดอยู ่จากนัน้แวะไปชม บ่อหมีสนี า้ตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมืองนี ้ก็ต้องแวะเข้ามาชม เจ้าหมกี่อน ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น ที่วา่สญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะวา่ มปีระวตัิความเป็นมาเก่าแก่ ตัง้แตส่มยัผู้ครองเบิร์นในยคุ
นัน้ได้ออกลา่สตัว์ สตัว์ตวัแรกที่ลา่ได้ คือหมี เพราะวา่สถานท่ีตัง้อยูก่่อนเข้าเมือง และบางวนัก็อาจจะมีผู้ดแูลหมี น าหมี
ออกมาให้ชม ความนา่รักของหมใีนช่วง ฤดรู้อน และ ฤดหูนาว และแวะถ่ายรูปกับTown Hall ที่สร้างขึน้ในแบบ 
Burgundian สไตล์โกธิคตอนปลาย ปัจจบุนัใช้เป็นท่ีท างานของนายกเทศมนตรีประจ ามลรัฐเบิร์น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่12) 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใช้เวลา 3.45 ชม.)  ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหง่
แคว้นเบอร์กนัดี ผา่นทุง่ราบอนักว้างใหญ่แหลง่ผลติมสัตาร์ดช่ือดงั อีกทัง้ยงัมช่ืีอเสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีด้วย ผา่นชม
อาคารบ้านเรือนสมยัเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสแีดง
สดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 



 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 13)  

ที่พกั: Ibis Styles Dijon Central 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง) 

 

วันที่ 7 ดิจง – กรุงปารีส – หอไอเฟล -  จตุัรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตชูัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 14) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูก่รุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 321 ก.ม./ใช้เวลา 4 ชม.)มหานครปารีส เมอืงหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสนห์่อนัเหลอืล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัทอ่งเทีย่วอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนักรุงปารีส
เป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา 
บนัเทิง สือ่ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่ส าคญัที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่15) 

น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีส ด้วยความสงูถึง 1,051 
ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่ น าทา่นสูจ่ัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้า
หลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชีวติโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศส น าทา่นเดินทางสู่ ถนนสาย
โรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูยั  นโปเลยีน น าชมและถา่ยรูปคู่
กบั ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอร์ลทิซ์ในปี ค.ศ.
1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแกเ่วลา ได้เวลาช้อปปิง้ น าทา่นไปช้อปปิง้ที่ 
ถนนช็องเอลเิซ ่ถนนสายแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสยีงของปารีส เป็นยา่นการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา แบ
รนด์เนม มากมาย สองข้างทางมต้ีนเชสต์นดั ที่ได้รับการตกแตง่อยา่งสวยงามและปลกูเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายนีไ้ด้รับ
การขนามนามวา่เป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย จนถึงเวลานดัหมาย(อสิระอาหารค ่า
ตามอัธยาศัย) 

ที่พกั: Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรือระดับใกล้เคยีงกัน 



 

 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง) 

 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล  เดอ โกลล์ – ท่าอากาศยานอาบดูาบ ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 16)  

04.15  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูท่่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ (ระยะทาง 25ก.ม./ใช้เวลา 45 นาท)ี 

07.15  เดินทางถงึสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ ให้ทา่นมเีวลาในการท าคืน ภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิค้าใน ร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.15  เหินฟา้สูท่่าอากาศยาน อาบดูาบี ้โดยสายการบนิ Etihad airway เที่ยวบนิที่ EY032 

19.50  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง  

21.40  เหินฟา้สูท่่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสายการบิน Etihad airways เที่ยวบนิที่ EY402 

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู   

06.45  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

09 - 17 Mar 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 13,500 



 

 

24 Mar - 01 Apr 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 13,500 

08 - 16 Apr 2019  69,900  69,900 69,900 34,950 13,500 

24 Apr - 02 May 2019  65,900  65,900 65,900 32,950 13,500 

15 - 23 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 13,500 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็น

หลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดินทางตอ่) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้
ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 

3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระมดัจ าและคา่วซีา่ ท่านละ 25,000 บาท  

- คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง 

- ถ่ายรูป/สแกน ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมลูส าหรับยื่นวีซา่ (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทวัร์) จดัสง่บริษัทฯ เพือ่ท าการสง่ช่ือ
ยื่นค าร้องขอรับคิววีซา่ ภายใน 3 วนั หลงัจากทา่นช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ 

**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดนิทำง (จะต้องมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ และจ ำนวน
หน้ำหนังสือเดนิทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ) กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท มิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ และน ำส่งให้กับบริษัทฯ พร้อมพร้อมหลักฐำนกำรช ำระเงนิมัดจ ำค่ำทัวร์ 

4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิได้ทุกกรณี และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัใกล้เคียงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการEtihad airways จ ากัดกระเป๋า 1ชิน้ น า้หนัก 30 กิโลกรัม ถือขึน้เคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่ประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นต้องเสยีคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าทวัร์รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการแล้ว (กรณีลกูค้ามวีีซา่เชงเก้นอยูแ่ล้ว หกัคา่วีซา่ออกจากคา่ทวัร์ 2,200บาท) 



 

 

7. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG แบบแผน
ประกันภยัแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบือ้งต้น ดังนี ้

- การสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ

          ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ15-75 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

          ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ1-14 ปีบริบรูณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

          ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ1-75 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์ วงเงิน
คุ้มครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผู้ เอาประกนัภยัที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ   76-80 ปีบริบรูณ์ 
วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

          ซึง่ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัท  มากกวา่ข้อบงัคบั ตาม พ.ร.บ. 
ธุรกิจน าเที่ยว ท่ีบงัคบัให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดินทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีทา่นต้องการซือ้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8.คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายสหภาพยโุรป ไม่อนญุาตใหพ้นกังานขบัรถท างานเกิน 12 ชม./วนั) 

6.อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 



 

 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 EURO ต่อทริป 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ (กรณีใกล้วนัเดินทาง) 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 20วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การประกันภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ.การ
ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้จากบริษัทประกนัทัว่ไปและ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดัไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น(ประเทศอติาล)ี ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวซ่ีา 10-15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย ** 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข รวมถงึเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่น
ค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1.  พาสปอร์ต โดยมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุโดยนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลอือยา่งน้อย 2-
3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทตูติดหน้าวีซา่ (หากมีอายไุมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเลม่ใหม ่ก่อนจดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าที)  หากผู้สมคัรเคย
ได้รับวีซา่เชงเก้น กรุณาจดัสง่หลกัฐานให้กบัทางบริษัททวัร์ เพื่อน าไปแสดงตอ่สถานทตู 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดอืน ห้ามตกแต่งรูป,ห้าม
สวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ 



 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบตัรข้าราชการ (ภาษาไทย)  

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ทา่นจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทตูตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชีวติ) 

      - ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าเคยมกีารเปลีย่น)  

กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนบ้าน/ส าเนาสตูิบตัร  

กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ได้เดนิทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนบ้าน/ส าเนาสตูิบตัร 

      - หนงัสอืยินยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเทา่นัน้ หากเดก็เดินทางไปกบับิดาเพยีงผู้ เดียว จะต้องมีหนงัสอืรับรองยินยอมให้บตุรเดินทางจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผู้ เดียว จะต้องมีหนงัสอืรับรองยินยอมให้บตุรเดินทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ด้เดินทางกบับิดา-
มารดา จะต้องมีหนงัสอืรับรอง ยินยอมให้บตุรเดินทางกบับคุคลทีส่าม พร้อมกบัยินยอมสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการเดินทางให้กบัเดก็ โดยสามารถขอ
เอกสารได้ที่ส านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานท่ีอยูต่ามทะเบยีนบ้านของทา่น (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา-

มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายที่เดก็



 

 

แสดงตวัยื่นค าร้องขอวีซ่า บดิา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตวัพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่ รับยื่นวีซ่า กรณี
บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

4. 1. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใช้หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานปัจจบุนั โดยระบตุ าแหนง่งาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ, วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยโุรป (โดยไมต้่องระบช่ืุอประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมา
ปฏิบตัิงานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คดัส าเนาไม่เกิน 90 วนั 
พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองฉบบัจริงจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพิจารณาบตัรนกัเรียน, ใบ
ประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชีวติ), หลกัฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไ่ด้เดินทาง
ร่วมกนักบัสามี จ าเป็นต้องมจีดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบช่ืุอ-สกลุ วนั เดือน ปีเกิด ของสามีและบตุร ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

4.6 กรณีกจิการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัว่ไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย
แนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได้ พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สญัญาเชา่, โฉนด
ที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5.  หลักฐานการเงนิ 

5.1 ผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ตวัจริง หรือส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากประจ าสว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือน 1 ชดุ 
(โดยปรับสมดุบญัชีของทา่นให้ถงึปัจจบุนัด้วย) ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม า่เสมอ และมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มี

ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา 

5.2 ผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องเขียนหนงัสอืรับชีแ้จงความสมัพนัธ์ (Sponsot Letter) ) พร้อมแนบหนงัสอืรับรองการเงิน ส าเนาสมดุ
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทีม่ีรายการเดินบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณาเลอืกบญัชีทีม่ีประวตัิการเดนิบญัชีที่สมบรูณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) 



 

 

ทัง้นี ้ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดนิทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกนั สายเลอืดเดียวกนัเท่านัน้!! กรุณา
ระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดนิทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Bookbank) หรือมีประวัตกิารเดนิบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดนิบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวนันัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชตีิดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

  

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ 

เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวซีา่ท้ายโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัข้อมลูความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าสง่
ข้อมลูให้กบัทางสถานทตูพิจารณา เพื่ออนมุตัคิ าร้องขอวซีา่ และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถกรอกประวตัิ/ข้อมลูสว่นตวัแทนผู้สมคัรได้ หากสถานทตู
ตรวจพบวา่ข้อมลูของทา่นเป็นเทจ็/ข้อมลูไมถ่กูต้องกบัความเป็นจริง ทา่นอาจถกูปฏิเสธวีซา่ หรืออาจสง่ผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณา

เอกสารลา่ช้ามากยิ่งขึน้  

    เมื่อท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมลูในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ และจดัสง่ให้เจ้าหน้าที่แผนกวีซา่ทนัที (ภายใน 3-
5) หากด าเนินการลา่ช้า อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบทกุกรณี  

    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ทา่นได้ช าระไปแล้วทกุกรณี    

    หากถกูปฎิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมคัรต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

    บางกรณี สถานทตูอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่สถานทตู
นดัหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทตู 
และหากสถานทตูมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้กบัทางบริษัท เพื่อน าสง่

สถานทตูเช่นกนั 

กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิน าเรียนสถานทตูเพ่ือพิจารณาตอ่วซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวี
ซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 



 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  

  

  

 


