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EUROPE ENDLESS ROUTE  
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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

 

WY818     BKK-MCT      0910-1205 
WY131     MCT-CDG     1410-1945 

    WY144     MXP-MCT      2205-0625+1 
        WY815     MCT-BKK      0850+1-1800+1 

1 สนามบนิสวุรรณภูม-ิสนามบนิโดฮา-สนามบนิชารล์เดอโกล-ปารสี    
Best Western Plus Paris Velizy  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

2 
ปารสี-พระราชวงัแวรซ์ายส-์ล่องเรอืแมน้ํ่าแซน-ชอ้ปป้ิงหา้ง Samaritaine 
พเิศษ!! เมนูหอยเอสคารโ์ก    

Best Western Plus Paris Velizy  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
ปารสี-ชมเมอืง ถ่ายรปูหอไอเฟล ประตูชยั ชอ็งเอลเิซ่-ทรวัส-์กอลมาร-์ชมเมอืง
กอลมาร-์บาเซลิ     

Hyperion Hotel Basel  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

4 
บาเซลิ-ชทานส-์นัง่รถรางโบราณและกระเชา้ 2 ชัน้เปิดประทุนสู่ยอดเขา 
ชทานเซอรฮ์อรน์-ลูเซริน์-ชมเมอืง-ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 
พเิศษ!! เมนูฟองดชูสีแบบสวสิ 

   
Ibis Style Luzern City  
หรอืเทยีบเท่า  * * * 

5 
ลูเซริน์-ชอ้ปป้ิง FoxTown Factory Stores-โคโม่-เดนิเล่นทะเลสาบ 
โคโม่-เจนัว-ชมนครเจนวั     

Novotel Genova City 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 เจนัว-ลา สเปเซยี-นัง่รถไฟสู่หมูบ่า้นซงิเควเทอรเ์ร่-เดนิล่นในหมูบ่า้น-พราโต ้    
Hotel President  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 
พราโต้-ฟลอเรน้ซ์-ชมเมอืงและดโูอโมป่ระจาํเมอืง-โบโลญญ่า-เดนิเทีย่วเมอืงเก่า-
พารม์า่ ชมเมอืงตน้ตํารบัพารม์า่แฮม    

Novotel Parma Centro  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

8 
พารม์า่- ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet-มลิาน-ชมลานสกาล่า ชมดโูอโมแ่หง่มิ
ลาน-ชอ้ปป้ิงเอม็มานูเอล-สนามบนิมารเ์พนซ่า    - 

9 สนามบนิกรงุมสักตั-สนามบนิสวุรรณภูม ิ    - 



 

 

ก าหนดการเดินทาง  26 เม.ย. - 4 พ.ค.2566  
3 - 11 พ.ค.2566 
31 พ.ค. - 8 มิ.ย.2566      

 
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินกรงุมสักตั (โอมาน)-สนามบินชารล์เดอโกลล ์(ฝรัง่เศส) 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 9  

เคาน์เตอรส์ายการบิน Oman Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW T 
**กรณีท่านเทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกาํหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ดาํเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

09.10 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู บินสู่กรงุมสักตั โดยสายการบิน Oman Air  
เท่ียวบินท่ี WY-818 

12.05 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 
14.10 น. ออกเดินทางอีกครัง้จากสนามบินกรงุมสักสั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air  

เท่ียวบินท่ี WY-131 
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle นครปารีส นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่าน  
นําท่านเดนิทางสูท่ีพ่กัในแถบเขตเวอรล์ซิี ่Best Western Plus Paris Velizy หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 
 

วนัทีส่อง ปารีส-พระราชวงัแวรซ์ายส-์ช้อปป้ิง-ล่องเรอืแม่น ้ าแซน (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองแวรซ์ายส ์Versailles เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิ
ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปจัจุบนัเป็นสว่นหน่ึงของมหานครปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
ของโลกและนบัเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปจัจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ 
แห่งหน่ึงเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยูเ่บาบางบรเิวณสว่นใหญ่เป็นปา่เขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้
หลุยสท์ี ่13 แห่ง
ฝรัง่เศสยงัทรงพระ
เยาว ์ขณะพระชนมายุ
ได ้23 พระชนัษา ทรง
นิยมล่าสตัวใ์นปา่ และ
ทรงเหน็ว่าตําบลแวร์
ซายสน่์าจะเหมาะแก่
การประทบัเพื่อล่าสตัว ์
จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง
พระตําหนกัสาํหรบัพกั
ชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อ
พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้



 

 

ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์
จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระตําหนกัเดมิในปี ค.ศ.1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 
คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1688 ทุกสว่นทาํดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบอย่างศลิปกรรมที่
งดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งนี้ไดนํ้าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส 
ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบกุเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้  หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ี
อองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม ค.ศ.1789 ปจัจบุนัพระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยู่ในสภาพดี
และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้นําท่านชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  
หอ้งสาํราญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก 
(Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามใน
สญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อ
เยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงทาํการกอ่สรา้งเอง 
ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ใน
พระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัทัง้หมด 
15,034 ชิน้ พรอ้มฟงับรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตู
จากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อนําทา่น ล่องเรอืในแม่น ้าแซน แมน้ํ่าสายหลกัของมหานครปารสี ชมอาคาร

สาํคญัต่างๆ หลายแห่งทีม่สีถาปตัยกรรมงดงามอยู่ตลอดสองฟากฝ ัง่ของแม่น้ําแซน จากนัน้ใหท้า่นมเีวลา
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายคอลเลค็ชัน่ใหม่ๆ จากห้างสรรพสินค้า La Samaritaine Paris หา้ง
ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีใกลส้ถานรีถไฟ Pont Neuf ทีข่ยายจากรา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ สูอ่าคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ี
แผนกต่างๆ กว่า 90 แผนก ตกแต่งอย่างหรหูราสวยงาม และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํซรีีเ่รื่องดงั Emily in 
Paris ซึง่ออกอากาศทาง Netflix   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง พรอ้มให้ท่านล้ิมรสเมนูหอยเอสคาโก เมนูดงัของ
ฝรัง่เศส 
นําท่านเดนิทางสูท่ีพ่กัในแถบเขตเวอรล์ซิี ่Best Western Plus Paris Velizy หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2


 

 

วนัทีส่าม ปารีส-ทรวัส-์กอลมาร ์(ฝรัง่เศส)-บาเซิล (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 
ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของ
แฟชัน่ทีท่นัสมยั นําท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ารค์ของ 

 ประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของโลกอกีดว้ย โดยสรา้งขึน้ดว้ย

โครงเหลก็บรเิวณแม่น้ําแซนในกรุงปารสี และตัง้ชื่อตามสถาปนกิและวศิวกรทีอ่อกแบบหอคอยแห่งนี้คอื
กุสต๊าฟ ไอเฟิล เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถงึความ
ยิง่ใหญ่ของประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละต่อมากลายมาเป็น
สญัลกัษณ์องกรุงปารสี และนําทา่นเริม่ชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟล อกีครัง้บรเิวณ
หน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร, ผ่านชมประตชูยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชารล์สเดอ



 

 

โกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกั
ซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้่านถ่ายรปูภายนอกกบั

พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ี่
มชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั 

ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเป

เซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทาง
ศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิ

ช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้า
เยีย่มชมเป็นจาํนวน 8.3 ลา้นคน ทาํใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่ ี
นกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรุงปารสี จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองทรวัส ์Troyes เมืองหลวงของ
จงัหวดัโอบในแคว้นชอ็งปาญหรอืแชมเปญในประเทศฝรัง่เศส จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงทรวัส ์

Troyes เมืองหลวงของจงัหวดัโอบในแคว้นชอ็งปาญหรอืแชมเปญในประเทศฝรัง่เศส เมอืงทรวัส์

ตัง้อยู่บนฝ ัง่แม่น้ําแซน ราว 150 กโิลเมตรทางตะวนัออกเฉียงใตข้องปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมรณ 2 
ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองกอลมาร ์Colmar (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ อนัเป็นเมอืงบา้น

เกดิของจติรกรและช่างแกะพมิพ ์มารต์นิ โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกุสต ์บารต์อลด ี
ผูอ้อกแบบอนุเสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตคิเมอืงหนึ่งของฝรัง่เศส และเป็นสถานทีท่ีคู่่รกั
มกัจะใหค้าํสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงามและสถาปตัยกรรมของอาคาร
บา้นเรอืนเก่าแก่ จงึทาํใหเ้มอืงกอลมารเ์ป็นอกีหนึ่งในสถานทีโ่รแมนตคิในฝนัของใครอกีหลายคน ใหท้่านเดนิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA


 

 

ชม เมืองกอลมาร ์ดนิแดนแหง่ความงามทีม่อีาคารบา้นเรอืนสวยงาม มจีุดเด่นอยู่ทีค่วามงามของดอกไมท้ีม่ ี
อยู่ทัว่เมอืง (ในชว่งฤดรูอ้นและช่วงฤดหูนาวจะมเีสน่หก์นัไปคนละแบบ) จดัเป็นอกีเมอืงทีถู่กจดัใหเ้ป็นเมอืงที่
มคีวามโรแมนตคิ จนไดร้บัการขนานนามว่า ลิตเต้ิลเวนิซ Little Venice ปจัจุบนัเมอืงเก่าแก่แห่งน้ีได้
กลายเป็นเมอืงทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรมและ
บรรยากาศของเมอืงโบราณ มบีา้นเรอืนทีส่วยงาม และไดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีบา้นเรอืนแบบนี้ 
เรยีกว่า Colombage ในภาษาฝรัง่เศส หรอื Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมนั เป็นบา้นครึง่ไมซุ้งซึง่เป็นแบบ
บา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบา้นจะขึน้โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลงั
รวมทัง้หลงัคาก่อน จากนัน้กจ็ะโบกปนูระหว่างช่องไมแ้ลว้ทาทบัดว้ยสสีนัสวยงามตามใจเจา้ของบา้น เมอืงนี้
ยงัมคีลองน้ําไหลผ่านมทีศันียภาพงดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนจากประเทศฝรัง่เศสสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่านเมอืงบาเซลิ Basel 
ในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงใหญ่ทีม่จีาํนวนประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นอุตสาหกรรมดา้นเคมแีละเภสชัภณัฑ ์ 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู ่Hyperion Hotel Basel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  บาเซิล-ชทานส-์กระเช้า 2 ชัน้เปิดประทุนสู่ชทานสเ์ซอรฮ์อรน์-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เมืองชทานส ์Stans ตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนระหว่างรฐันิดวลัเดนิกบัรฐัออบวลัเดนิ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําท่านนัง่รถรางโบราณ Funicular ซ่ึงเดิมถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นเส้นทาง
ขนส่งสาธารณะและแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1893 จากสถานีชทานสส์ู่ ผา่นชมทุ่งหญ้าสู่สถานีกระเช้าลอย
ฟ้าคลัติ Kalti โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนัน้น าท่านเปล่ียนมาโดยสารกระเช้าท่ีสถานีน้ี น า
ท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าแบบเปิดประทุนสู่ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์ Mt.Stanserhorn ทีม่คีวามสงูถงึ
1,898 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและสมัผสับรรยากาศท่ีสด
ช่ืนแบบสุดๆ กบัการเดินทางบนกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี 2 ชัน้แห่งแรกของ
โลก ใชง้บประมาณในการสรา้งถงึ 28,100,000 CHF หรอืประมาณ 983,500,000 บาท ใหท้่านเดนิทางถงึ
ยอดเขา Stanserhorn ในเวลาประมาณ 7 นาท ีใหท้่านไดช้มความงดงามของยอดเขาและทศันียภาพรอบๆ 
แบบ 360 องศา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงและทะเลสาบลเูซริน์ไดท้ัง้เมอืงและยงัมองเหน็ทวิทศัน์
ของเขตเทอืกเขาแอลป์และยอดเขาต่างๆ อาท ิยอดเขาททิลสิ พลิาทุส รกิ ิไอเกอร ์เมนิชแ์ละจงุฟราว  



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย นําท่านลงจากยอดเขาจากนัน้เดนิทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่ว

อนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ นํา
ท่านชมเมืองลูเซิรน์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุในภาคกลางของประเทศ ทาํใหเ้มอืงลเูซริน์กลายเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิ, การคมนาคมและวฒันธรรมของภาคกลาง มแีม่น้ํารอ็ยสไ์หลผ่านกลางเมอืงและสามารถมองเหน็
ทศันียภาพของเขตเทอืกเขาแอลป์ เขาพลิาทุสและเขารกิไิดอ้กีดว้ย นําท่านชมอนุเสาวรียสิ์งโตและ
ถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ย
ภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดย
มหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอย
นี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหม้
ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในยโุรป และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและ
รา้นคา้สนิคา้คุณภาพสวสิ  

 ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงดว้ยเมนูฟองดชูสีแบบสวสิ 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Ibis Style Luzern City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห้่า  ลูเซิรน์-ช้อปป้ิง FoxTown Outlet (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม-่เจนัว (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมนดรโิซ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เพื่อนําท่านเขา้สู ่FoxTown 

Factory Stores แหล่งรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย อาท ิAdidas, Armani, Bally, BOSS, 
Burberry, Calvin Klein, COACH, DIESEL, Dolce & Gabbana, Furla, GUCCI, GUESS, Lacoste, Lee, 
Levi’s, Longchamp, Michael Kors, New Balance, Nike, Nine West, Polo, Prada, Puma, Quicksilver, 



 

 

Skechers, Timberland, Valentino, VANS เป็นตน้ พรอ้มกบัโปรโมชัน่หลากหลาย **เพื่อความสะดวกใน

การเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายใน Factory Stores**  
บ่าย สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนจากประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางสูป่ระเทศอติาลี

ผ่านไปยงัเมอืงโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม่ 
ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณ
เชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมปีา่ไมเ้ขยีวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ ัง่เป็นช่อง
เขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นกาํแพง
ธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอด
ปี จงึทาํใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดดูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อน
กนัอย่างไมข่าดสาย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่าํคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่าํคญัยิง่เปรยีบ
ประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุ่งเรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูก
กองทพัของจกัรพรรดิน์โปเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็น
เพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสือ่มอาํนาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มา
เป็นสว่นหน่ึงของอติาลอีกีครัง้จวบจนปจัจบุนั ปจัจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถทาํรายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็น
อย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าสาํคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั เป็นศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ ใหท้่านผ่านชมเมอืงเจนวั เมอืง 
บา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชื่อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ประกอบกบัเจนวัมบีา้นเรอืนแบบ
คลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถเ์กา่แก่ สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมอืง ผ่านชมอาคารสวยงามต่างๆ โบสถป์ระจาํ
เมอืงหรอืดโูอโมท่ีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น้ําพุกลางเมอืง ท่าเทยีบเรอืบรเิวณอ่าวเจนวั มเีรอืใบ
จอดอยู่มากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงูตระหง่าน จตุัรสัเปียซซา่ เฟอรร์ารี ่



 

 

ถอืเป็นจตุัรสัทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลมับสัเคยอาศยัอยู่เมื่อครัง้เป็นเดก็ ผ่านชม
พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดดเด่นของภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนตํ่าและ
มหาวหิารเจนวั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Genova City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  เจนัว-ลาสเปเซีย-ซิงเควเทอรเ์ร่-พราโต้ (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่
ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บรเิวณอ่าวลกิเูรยี หนึ่งในอ่าวทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร ่
Cinque Terre หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝัง่ริเวียรา่ของอิตาลี ทีม่คีวามหมายว่า ดนิแดนทัง้
หา้ The Five Land หรอืดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณ
ชายฝ ัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิ
ทีย่ากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก ่Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore 
โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นน้ีมหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น้ําเป็นฉากดา้นหน้า ทาํใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวามสวยงามตาม 
ธรรมชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาตแิละไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่
11 นําท่านเดนิเล่นหมู่บา้นมานาโรล่า Manarola ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของซงิเควเทอรเ์ร หนึ่งในหา้หมู่บา้นของ
แควน้ลกิเูรยี ถอืเป็นหมู่บา้นทีม่คีวามเก่าแกท่ีส่ดุ ประกอบดว้ยอาคารบา้นเรอืนทีม่สีสีนัสดใส ตัง้เรยีงราย
ลดหลัน่ลงมาหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ปจัจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม
ของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก ใหท้่านเดนิชมจตุัรสั Capellini Plaza ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.2004 ทีเ่ป็นจุดศนูยร์วม
ของหมู่บา้นไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารและยงัมชีื่อเสยีงในดา้นการผลติไวน์อกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย ใหท้่านเดนิเล่นชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเลเพิม่เตมิ ใหท้่าน

เดนิเล่นชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืง
ตุ๊กตา บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน้ําทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอค
วอยส ์โดยเฉพาะในฤดรูอ้น ใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั และเดนิชมหมู่บา้นอกีแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่ 
Monterosso Al Mare หมู่บา้นทีใ่หญ่และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพยีงหมู่บา้นเดยีวทีม่ชีายหาดให้
นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ และคกึคกัมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 
2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ด้านทศิเหนือเป็นส่วนของบา้นตากอากาศ มรีา้นคา้เสยีเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนทศิใต้เป็นทีต่ัง้ของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเขา้ไปตวั
ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนทีใ่หญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมู่บา้น เดนิชมภายนอกวหิาร
นักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13-14 เป็น
โบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถาปตัยกรรมแบบบารอ็ค  ทาํจากหนิอ่อนสลบัสขีาวดาํเป็นลายขวางพาดตวัวหิาร
ทัง้ด้านนอกและดา้นใน มเีวลาใหท้่านถ่ายภาพงดงามตามอธัยาศยั  
สมควรแก่นําทา่นเดนิทางกลบัสู่สถานีรถไฟลา สเปเซียอกีครัง้ รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางสู ่นําท่านเดนิทางสู่
เมืองพราโต้ Prato เมอืงสาํคญัอกีเมอืงหนึ่งในแควน้ทสัคานี ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 768 เมตรจาก



 

 

ระดบัน้ําทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในแควน้ทสัคาน ีและใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรม
และฟลอเรน้ซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel President หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  พราโต้-ฟอลเรน้ซ-์โบโลญญ่า-พารม์า่ (อิตาลี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองฟลอเรน้ซ ์Florence นครทีรุ่่งเรอืงสดุในช่วงยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  เดนิทางเขา้สู ่เขตเมืองเก่าของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหารแห่ง 
เมืองฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตุัรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น้ําอารโ์น ซึง่
อดตีเป็นแหล่งขายทองคาํทีเ่ก่าแก่ของฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชม
ทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีม่น้ําอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่งัคงรกัษาสถาปตัยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชื่นชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงประวตัศิาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วและเป็น

เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยี-โรมญัญ่า เป็น 1 ใน 20 ของแควน้ของประเทศอติาล ีและยงัเป้นหน่ึงในเมอืงยุค 
 
 

กลางทีไ่ดร้บัการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีีส่ดุอกีแหง่หนึ่งในยโุรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นํา
ท่านเดนิชมเมอืงเก่าและเขตจตุัรสัปิแอสซ่ามจัโจเร จตุัรสัขนาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตร ศาลาว่า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

 

การเมอืง และลานน้ําพุเทพเนปจนู ใหท้่านถ่ายรปูกบัหอคอยอสเินลลแิละหอคอยการเิซนดาล บางครัง้มกัถูก
เรยีกว่าหอคอยคู่ Two Towers หรอือาคารโบโลญญ่า จดัเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของเมอืงโบโลญญ่า สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางสูเ่มืองพารม์่าหรอืปารม์า่ Parma (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) อกีหนึ่ง
เมอืงในเขตแควน้เอมเิลยีโรมญัญา มชีื่อเสยีงในดา้นการผลติแฮม, ชสี ตน้กาํเนิดของพารม์่าแฮมทีม่ชีื่อเสยีง
ไปทัว่โลก และยงัมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปตัยกรรม ผ่านชมอาคารมหาวทิยาลยัพารม์่าและสโมสรฟุตบอล
พารม์่า ใหท้่านเดนิเล่นจตุัรสักลางเมอืง Piazza Garibaldi ทีต่ัง้ของโบสถท์ีง่ดงามศกัดิส์ทิธิไ์ดแ้ก่ Santa 
Maria della Steccata รวมถงึมหาวหิารแห่งเมอืงพารม์่าทีต่กแต่งไวอ้ยา่งสวยงามประกอบไปดว้ยวหิารทีใ่ช้
ประกอบพธิศีลีจุ่มมอีาคารหนิอ่อนแปดเหลีย่มขนาดใหญ่สไตลโ์รมาเนสก ์   

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Parma Centro หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีแ่ปด พารม์า่-มิลาน-สนามบินมารเ์พนซ่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง  

นําท่านเดนิทางสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตประเทศอติาล ี
ระหว่างเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน ใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ที ่Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้นําในราคาพเิศษ อาท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin  Klein, 
Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, 
Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นตน้ **เพือ่ความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็**  

บ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน Milan หรอื มิลาโน Milano ในภาษาอติาเลยีนซึง่เป็นเมอืงสาํคญัในภาคเหนือ 
ของประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  แวะ
ชมภายนอก ปราสาทฟอรซ่์า หรอื Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 โดยฟ



 

 

รนัเชสโกสฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิาน ต่อมาไดม้กีารบณูะและขยายใหญ่ขึน้ในช่วงยุคศตวรรษที ่19 และ 17 และ
ยงัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหน่ึงในยุโรป 
จากนัน้นําท่านชม เมอืงมิลาน เมืองหลกัของแคว้นลอมบารเ์ดียและเป็นเมืองส าคญัทางภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี มชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะ 
เดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และกรุงโรมนอกจากน้ียงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และ
แหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน นําท่าน
ชมจตัรุสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวินชี และใหท้่านถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่ง
เมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 
ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาการ ใชเ้วลา
สรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปป ัน้นบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีว
แหลมจาํนวน 135 ยอด บนสดุมรีปูป ัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้ง
ดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อม็มานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานสาํคญัต่างๆ ในบรเิวณ
เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมาก
ว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิ่า ใหเ้วลา
ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นํา อาท ิPrada, Louis Vuitton, GUCCI เป็นตน้    

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตตาคารจนี 
 
18.00 น. ใหท้่านเตรยีมตวัออกจากทีพ่กั นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิมารเ์พนซ่า เพื่อใหท้่านเชค็อนิบตัรโดยสารและ

โหลดสมัภาระ 
22.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พนซ่า มิลาน โดยสายการบิน Oman Air  

เท่ียวบินท่ี WY-144 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 
 

วนัทีเ่ก้า  สนามบินกรงุมสักตั (โอมาน)-สนามบินสวุรรณภมิู 
06.25 น.  เดินทางสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 
08.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air  

เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกาํหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ดาํเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 
 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ          Europe Endless Route ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 9 วนั 7 คืน-WY 
                                                        นัง่รถไฟเข้าสู่หมู่บ้านซิงเควเทอรเ์ร่ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

26 เม.ย.-4 พ.ค.66 97,900 17,900 66,900 

3-11 พ.ค.66 97,900 17,900 66,900 

31 พ.ค.-8 ม.ิย.66 95,900 17,900 64,900 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Oman Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มสักตั-ปารสี / / มลิาน-มสักตั-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิกาํหนดท่านละ 30 กโิลกรมั (ท่านละ 1 ชิน้) และสาํหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 
กโิลกรมั / ท่าน 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคาํนวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิคาํนวณไว ้ณ วนัที ่21 พ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 ค่าน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด (จาํนวน 8 วนัทวัร)์ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสีาํหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงสาํหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กาํหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งชาํระมดัจาํหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 

***การดาํเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัคาํรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ สาํเนา
หน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อทาํการนดัหมาย ** 

 สาํหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามกาํหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 

 



 

 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารนดัหมายและการยื่นวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (สาํหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศอติาล ีและ
อตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ
บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดาํเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐักาํหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นสาํคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการทาํ Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
 

การช าระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้าํระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจาํตามทีเ่รยีกเกบ็) สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
 

 
หมายเหต ุ 
1. ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

2. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน้ํา 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 



 

 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
7. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

9. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

11. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

12. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

13. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

14. เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

15. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1.หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

2.รปูถ่ายสีขนาด 2 x 2 น้ิว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตู
จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผม
และหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (อิตาลี)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นคาํรอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งทาํการถ่ายใหม่ทีศ่นูยย์ื่น โดยผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งชาํระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นคาํรอ้งชาํระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นคาํรอ้ง กรุณาสง่สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปจัจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัเพื่อใชใ้นการทาํนดัหมาย  
กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นคาํรอ้งสงูอายุ
มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), สาํเนาสตูิ
บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุตํ่ากว่า 20 ปี), สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหย่า, สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ, สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล 
จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สาํเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษ
ทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย  ผูย้ื่นคาํ
รอ้งจะตอ้งชาํระดว้ยตนเอง 



 

 

 
 
3.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4.หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
5.ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7.ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8.ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

9.หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10.หลกัฐานการเงิน   
 ใช ้Statement ออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปจัจุบนัทีส่ดุ ไม่เกนิ 14 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา  
 Bank Certify หรอื หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจาธนาคาร โดยออกเป็นบญัชเีดยีวกนักบั Statement และขอออกหนงัสอื

ในวนัเดยีวกนักบั Statement 
 กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัและตอ้งทาํจดหมาย

รบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ี



 

 

ภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชี
น้อย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

11.กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก

กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 



 

 

 
 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 

     ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาองักฤษ) ................................................................. 

2.  หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ ................................................................ 

     วนัออกหนงัสอืเดนิทาง ............................................... วนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทาง ................................................... 

     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน .................................................................. 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบยีน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบยีน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................................... 

5.  ทีอ่ยู่ปจัจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................. 

    .................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปจัจบุนัปจัจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ............................................ 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น .............................................................................. 
  
     โทรศพัทม์อืถอื ........................................................... อเีมล .........................................................................................  
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรอืไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 



 

 

6.  ชื่อสถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีท่าํนัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ...........................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่าํงานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

   

ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.............................. 
  

 ตําแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี ....................................................... 
 

 กรณีศกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย....................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 5 ปีที ่ผ่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แต่วนัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 
  

    ไดร้บัวซี่าจากสถานทตูใด ..............................................หมายเลขวซี่า  ....................................................................... 
 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  
 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 
 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย 
(กรณีทีม่ผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัท่าน ........................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


