
#15296 ทัวรยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน
พระราชวังแวรซายน ยอดเขาชิลธอรน บิน EK
ทัวรยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี หอไอเฟล ชองปเอลิเซ ลองเรือบาโตมุช
ประตูชัยนโปเลียน บอหมีสีนํ้าตาล สิงโตหินแกะสลัก สะพานไมชาเปล มหาวิหาร
แหงเมืองมิลาน หอเอนปซา มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟโอเร จัตุรัสเดลลาซิ
ญญอเรีย เกาะเวนิส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอรด -
ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - ลองเรือบาโตมูซ - ดิวต้ีฟรี - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต   

Mercure
Paris
CDG
Airport
หรือเทียบ
เทา

3 พระราชวังแวรซายส - ดิจอง   
Novotel
Dijon หรือ
เทียบเทา

4 เบิรน - บอหมีสีนาตาล - มารคกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน) - หมู
บานเมอเรน - กระเชาข้ึนยอดเขาซิลธอรน - ยอดเขาซิลธอรน - ทางเดินกระจกเขาชิลธอรน -
อินเทอรลาเคน - เบิรน

  

City
Oberland
หรือเทียบ
เทา

5 ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - มิลาน   

Ibis
Milano
Fiera
หรือเทียบ
เทา

6 มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - ปิซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี
(จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา) - หอศีลจุมปิซา - หอเอนปิซา   

Russott
Hotel
หรือเทียบ
เทา

7 ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - สะ
พานแวคคิโอ - เวนิส   

Russott
Venezia
San
Giuliano
หรือเทียบ
เทา

8 ทาเรือตรอนเซโต - เวเนเซีย - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซานมารโค -
โบสถซานมารโค - ทาอากาศยานเวนิส    -

9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ฿67,900 ฿67,900 ฿67,900 ฿8,900

15 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - หอ
ไอเฟล - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโป
เลียน - ลองเรือบาโตมูซ - ดิวตี้ฟรี - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

20.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 373

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง

03.20 น. ออกเดินทางตอสูกรุงปารีส ดวยเท่ียวบิน EK 71

08.00 น. ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัย
แหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

นําถายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051
ฟุต ซ่ึงสรางขึ้นในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร

นําทานผาน ลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

้ ่



จากนั้นผานเขาสูถนนสายโรแมนติก ชองปเอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน

นําชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอา
สเตอรลิทซในปี 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในปี ค.ศ.1836

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทาน ลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine River Cruise) แมน้ําสายหลักของกรุงปารีสท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา

อิสระเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม อาทิ เชน
Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, La Roche-Posay,
Bio-derma, นาฬิกากระเปา ฯลฯ

จากนั้นเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) สินคา
แฟชั่นมากมาย เชน Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Longchamp, Prada, Armani ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก)

พักท่ี Mercure Paris CDG Airport หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

ปารีส

หอไอเฟล

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก



จัตุรัสคองคอรด

ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ลองเรือบาโตมูซ

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



วันท่ี 3 พระราชวังแวรซายส - ดิจอง

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นประเทศฝรั่งเศส ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หอยเอสคาโก

 Mercure Paris CDG Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมความงดงามของ พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ท่ี
สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลัก
และเครื่องเรือน ซ่ึงเป็นการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระ
โรงท่ีตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นเดินทางสู เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลง
ผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกท้ังยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหาร
เกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Novotel Dijon หรือเทียบเทา

พระราชวังแวรซายส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารจีน

 บาย



วันท่ี 4 เบิรน - บอหมีสีนําตาล - มารคกาสเซ - หอนาฬิกาประจําเมือง
(นาฬิกาไซทกล็อคเคน) - เมอเรน - กระเชาขึ้นยอดเขาซิลธอรน -
ยอดเขาซิลธอรน - ทางเดินกระจกเขาชิลธอรน - อินเทอรลาเกน
- เบิรน

ดิจอง
เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Novotel Dijon หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจา
กน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010

นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวท่ีเป็นสัญลักษณของกรุงเบิรน

นําทานชม มารกาสเซ ยานเมืองเกา ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เป็นยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดิน
เท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ปี

จากนั้นลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและ
รานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละ
ครั้ง

นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ.
1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองเมอรเรน (Murren) ขึ้นกระเชาท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอรแลนดสู ยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดย
ยอดเขาแหงน้ีตั้งอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงกวา 2,970 เมตร และเป็นหน่ึงในแลนดมารกท่ีมีชื่อ
เสียงของสวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีนั้นมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกจากการท่ีเคยถูกใชเป็นสถานท่ีถายทําเจมส บอนด 007 ภาค
“On her majesty’s secret service”

ดานบนของยอดเขานั้นเป็นท่ีตั้งของภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงน้ีสามารถ
หมุนไดเป็นวงกลม เพ่ือใหลูกคาสามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลปไดรอบทิศทาง นอกจากนั้นแลวชั้นลางของภัตตาคารยัง
จัดเป็นท่ีแสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา Bond World 007 อีกดวย

ตื่นเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมวิวท่ีมีพ้ืนเป็นกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบื้องลาง โดยในวันท่ี
อากาศดีนั้นจากยอดเขาชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอ
เกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดดวย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะท่ี Birg ท่ีมีทางเดิน
เรียบหนาผา

นําทานเดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเล
สาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด
มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองท่ีนารักแหงน้ี

้ ่



จากนั้นเดินทางสู กรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจา
กน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว)

พักท่ี City Oberland หรือเทียบเทา

เบิรน

บอหมีสีนําตาล

มารคกาสเซ

หอนาฬิกาประจําเมือง (นาฬิกาไซทกล็อคเคน)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

บอหมีน้ีสัญลักษณของกรุงเบิรน เพราะวามีประวัติความเป็นมาเกาแก ตั้งแตสมัยผูครอง
เบิรนในยุคนั้นไดออกลาสัตว สัตวตัวแรกท่ีลาได คือ หมี จึงไดตั้งชื่อเมืองน้ีวา เบิรน
เบิรนสามารถอนุรักษสัญลักษณ และประวัติศาสตรความเป็นมาเป็นไปของเมืองไดดี บอ
เล้ียงหมีท่ีวาน่ี เป็นหนา เป็นตา ของเมือง เบิรน เพราะวากอนท่ีแขกตางเมืองจากประ
เทศไหนๆ เมื่อมาถึงเมืองน้ี ก็ตองแวะเขามาชม เจาหมีกอน เพราะวาบอหมีตั้งอยูกอนเขา
เมือง

เป็นยานเมืองเกาของกรุงเบิรน ท่ีปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค เป็น
ยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม หนาปัดทํา
ดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยูดานลางภายในหนาปัด
นาฬิกาขนาดเล็กจะ แสดงเวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี สรางเพ่ือเป็นประตูเมือง ไฮไลท
ท่ีตองรอชมทุกๆ 5 นาทีกอนจะครบรอบชั่วโมงคือจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

หมูบานเมอเรน บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีตั้งอยูระหวางทางขึ้นยอดเขาซิลธอรน ทําใหเมืองน้ีตั้งอยูทามกลาง
ภูเขาหิมะหลายลูก ราวกับโดนโอบลอมดวยสีขาวรอบทิศทาง



วันท่ี 5 ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชา
เปล บริดจ) - มิลาน

กระเชาขึ้นยอดเขาซิลธอรน

ยอดเขาซิลธอรน

ทางเดินกระจกเขาชิลธอรน

อินเทอรลาเคน

เบิรน

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีนําพานักทองเท่ียวสูยอดเขาซิลธอรน หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อ
ของสวิตเซอรแลนด โดยใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที กับระยะทางเกือบ 3
กิโลเมตร ระหวางทางนักทองเท่ียวจะไดเห็นวิวของเทือกเขาแอลปอันสุดย่ิงใหญ

เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร มีอีกชื่อเรียกวา กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ีไดรับการ
ขนานนามใหมวา กลาเซียร 3,000 ทานจะไดสัมผัส ประสบการณท่ีตื่นเตนสนุกสนาน
แตปลอดภัย หากอากาศดีทองฟาแจมใส ทานจะสามารถเห็นยอดเขาจุงฟราวและยอดเขา
ไคลนแมทเทอรฮอรน ณ จุดชมวิวทานจะไดชมทิวทัศนรอบขางไดโดยรอบท้ัง 360 องศา

เป็นทางเดินพ้ืนกระจกใสบนยอดเขาชิลธอรนท่ีย่ืนออกไปจากภูเขา ซ่ึงสรางความตื่นเตน
ปนหวาดเสียวเล็กๆ ใหแกนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี นอกจากน้ีท่ีน่ียังเป็นจุดชมวิวบน
ภูเขาท่ีนาสนใจแหงหน่ึง โดยในวันท่ีอากาศดีนักทองเท่ียวจะสามารถเห็นวิวภูเขาตางๆ ใน
สวิตเซอรแลนดไดหลายท่ีเลย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

เมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชีสฟองดูว

 City Oberland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา

จากนั้นพาทานชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณรําลึก
ถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792

นําทานชม สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อัน
งดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดย
ใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน

บาย

อิสระอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางสูตัว เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดวา เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Ibis Milano Fiera หรือเทียบเทา

ลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจ่ัวแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 บาย



วันท่ี 6 มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล -
ปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา) - หอศีล
จุมปซา - หอเอนปซา

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน

มิลาน
มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Ibis Milano Fiera หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานถายรูปดานนอกของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสาน
กัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรยของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซ่ึงนับวาเป็นชอปป้ิงมอลลท่ีสวยงาม
หรูหราและเกาแกท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี
และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปารเก็ตตี้หมึกดํา)

นําทานเดินทางสู เมืองปิซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะท่ีสําคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดาน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจักของนัก
ทองเท่ียวท่ัวโลก

นําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดวยกลุมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมา
เนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of St. John) ท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและ
หอเอนแหงเมืองปิซาอันเล่ือง

จากนั้นชม หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่ม
สรางเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ปี แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิด
การยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางท้ังหมดถึง 177 ปี

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงรายอยู

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี Russott Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคาแบบอาคารกระจกเกาแกและ
สงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองทา และ
นาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอร
ซาเช หรือจะเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองจากท่ีน่ีก็ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู สปาเก็ตตี้หมึกดํา

ปซา

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)

หอศีลจุมปซา

หอเอนปซา

 บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

กัมโป เดย มีราโกลี หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา คือ
บริเวณทท่ีลอมดวยกําแพงใจกลางเมืองปิซา แควนทัสเคนี ประเทศอิตาลี โดยท่ีคําวา กัม
โป เดย มีราโกลี แปลวา จัตุรัสอัศจรรย

เป็นคริสตศาสนสถานท่ีสรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอ่ืนโดยมีอางลางบาปเป็น
ศูนยกลาง หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลาง
บาป และเป็นท่ีทําพิธีลางบาป

หอน้ีตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี ท่ีน่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



วันท่ี 7 ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร) -
จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - สะพานแวคคิโอ - เวนิส

 Russott Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอเรนซ (Florence) ท่ีไดรับขนานนามวา
เป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติท่ีสวยงาม
จนไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเท่ียวยอด
นิยมระดับโลก นักทองเท่ียวท่ัวโลก

นําทานชมความย่ิงใหญและอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมือง
ฟลอเรนซ ท่ีใหญเป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยาง
งดงาม

นําชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปป้ัน อาทิ เชน รูปป้ันเทพเจาเนปจูน
(Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีชื่อ
เสียงของ ไมเคิล แองเจโล

นําทานมาริมฝ่ังแมน้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกท่ีมีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูท้ังสองขาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการ
เชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองทาโบราณ
และเป็นเมืองท่ีใชคลองในการคมนาคม มากท่ีสุด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี Russott Venezia San Giuliano หรือเทียบเทา

ฟลอเรนซ

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก

มหาวิหารน้ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงน้ียังเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4
ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ



วันท่ี 8 ทาเรือตรอนเซโต - เมืองเวเนเซีย - สะพานถอนหายใจ - พระรา
ชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค - ทา
อากาศยานเวนิส

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

สะพานแวคคิโอ

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน

เป็นสะพานท่ีเกาแกท่ีสุดของฟลอเรนซ มีโคงสามอันครอมแมน้ําอาโน ท่ีสะทอนบนผิวน้ํา
เป็นหน่ึงในภาพท่ีเป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ สะพานน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยโรมัน โดย
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาถายรูป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

เวนิส บาย

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกใหเวนิส
เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Russott Venezia San Giuliano หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนนมีสมญานามวาเป็น
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโค
ศูนยกลางของเกาะเวนิส

จากนั้นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษท่ีเดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทายระหวางเดินผานชอง
หนาตางท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเชื่อมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตซ่ึง
นักโทษชื่อดังท่ีเคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง

นําทานถายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลาวไววา “เป็นหองน่ังเลนท่ีสวยท่ีสุดใน
ยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมท้ังโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน

่ ่



อิสระใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอป
ป้ิงสินคาของท่ีระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ท่ีเปิดใหบริการมาตั้งแต
ปี ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ

บาย

12.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบิน มีเวลาใหทานทําเรื่องคืนภาษี

15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 136

ทาเรือตรอนเซโต

เวเนเซีย

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

จัตุรัสซานมารโค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาเรือท่ีเชื่อมตอระหวางเวนิสกับแผนดินใหญ การมาเท่ียวเวนิสนักทองเท่ียว
สามารถน่ังเรือไปจากตรงน้ีได

เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี เมืองเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึง
ของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณ
ชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําปลาวี

เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสท่ีเชื่อมตอกับพระราชวังดอจ ซ่ึงวังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษ
อันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดินโดยถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองน้ี
เพ่ือเขาสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสถานท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ีแสนสบายในเวนิส ภายใน
บริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแก
ทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก



วันท่ี 9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

โบสถซานมารโค
เป็นโบสถประจําเมืองเวนิส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และความมั่งค่ังของเวนิส

ทาอากาศยานเวนิส บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเมืองเทสเซรา ในแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี ใกลกับเมืองเวนิส
ตั้งชื่อตามนักเดินทางชาวเวเนเชียน ชื่อมารโค โปโล

 กิจกรรม เชา

00.15 น. เดินทางถึงดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 376

บาย

12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวน

ท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน  

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย
เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

การขอวีซาเชงเกน (อิตาลี)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการย่ืนเป็นหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้น
ไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเป็นผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิม
เติม (Premium) ดังน้ี 

- ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท  

- ในกรณีท่ีเหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท

**ท้ังน้ี คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง**

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี)

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผู

เดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน
กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

่



3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บาน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี
กองทุน และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

       5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับ

เด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง)

6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น)

6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรืออําเภอและจะตองเป็นหนังสือท่ีมีการ
สืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น

6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเป็นสําเนาจากขอ
6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามาย่ืน มิเชนนั้นทางศูนยรับย่ืน vfs จะไมรับย่ืนเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด

6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอน
นําไปประทับตรากงสุล มิเชนนั้นทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพ่ือไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารท่ี
ทานทํามาแลวนั้นกลายเป็นเอกสารท่ีใชย่ืนไมได

***โปรดอาน กอนท่ีทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และ

ระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวา
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport ***

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดย่ืนวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของ
ประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา พรอมท้ังถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซานั้นมาแนบดวย

8. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

่ ่ ๋ ่



1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


