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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ท าการ

เชค็อนิตัว๋ 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิลาน – เวโรน่า 
00.50 น.       แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.35 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที่ EK101 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.15 น.   เดินทางถึง สนามบินมิลาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกของการ
เดนิทางทีเ่มอืง มิลาน เพื่อเทีย่วชมแลนด์มาร์กของเมอืง ณ 
จตัุรสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จตุัรสัแห่งนี้โดด
เด่นนัน้นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางเมอืงแล้ว กด็้วยเพราะเป็น
สถานที่ตัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหา
วหิารประจ าเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศอติาล ีเด่นด้วยศ ิลปะแบบโกธคิทีต่กแต่งด้านนอกดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้ม
ดว้ยรปูแกะสลกัจากหนิอ่อนจ านวนมากที่ประดบัอยู่โดยรอบ ทีบ่รเิวณจตุัรสัแห่งนี้ยงัมสี ัญลกัษณ์เด่นอยู่ 
นัน่กค็อื อนุสาวรีย์พระเจ้าเอม็มานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ได้
ถูกสรา้งขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระเจา้วคิเตอร์ เอม็มานูเอลที่ 2 ผู้ทีไ่ด้ขึน้เป็นกษตัรยิอ์งค์แรก
ของอติาลใีนปี 1861 เป็นรปูปัน้ทรงม้าในอริยิาบถก าลงัออกรบอยูบ่นแท่นหนิอ่อน 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 
 

**อิสระช้อปป้ิงแบบเตม็ท่ี** ณ ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele II ตัง้อยูท่างฝัง่ขวาของ
มหาวหิารมลิาน เป็นห้างสรรพสนิค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอติาล ีโดยสร้างขึน้ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า 
รา้นอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ที่โดดเด่นมากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็น
กระจกใส ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู่เมอืง เวโรน่า (Verona) ประเทศอติาล ี1 ใน 7 
หวัเมอืงหลกัทางภมูภิาคตอนเหนือของอติาล ีดว้ยเพราะเวโรน่า
นัน้มากดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม พรอ้มดว้ยศลิปะชัน้เยีย่มทีไ่ด้
ถูกอนุรกัษ์เอาไว้อย่างดี และมีจุดเด่นด้านการเป็นเมืองแห่ง
เทศกาลและงานแสดงต่างๆ เกอืบตลอดทัง้ปี จงึท าใหเ้ป็นหนึ่ง
ในเมืองจุดหมายหลกัของนักท่องเที่ยวจากทัว่โลก น าท่านชม
แลนด์มาร์กของเมืองที่พลาดไม่ได้ บ้านจูเลียต (Juliet’s 
House) บา้นโบราณทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13 แห่งนี้เชื่อกนัวา่เป็นบา้นของจเูลยีต หนึ่งในตวัเอกจากบท
ละครชื่อดงัของ เชคสเปียร ์เพราะบ้านแห่งนี้เป็นบา้นของตระกูล Capello ที่คลา้ยคลงึกบันามสกุลของจู
เลยีตนัน่เอง ตวับา้นนัน้ไดถู้กดแูลและอนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งด ีระเบยีงทีเ่ป็นจุดเด่นนัน้ไดถู้กสรา้งเสรมิเขา้มา
ในศตวรรษที่ 20 พรอ้มดว้ยรปูสลกับรอนซ์ของจเูลยีต นกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกมกัแวะเวยีนกนัมาเพื่อชม
บา้นทีเ่หมอืนสญัลกัษณ์ของความรกัอนัยิง่ใหญ่นัน่เอง 

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Hotel Cristallo Verona หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เวโรน่า – ซานตา มาดดาเลน่า – โบลซาโน่ – เวโรน่า 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน เดินทางสู่ เมือง  ซานตา มาดดาเลน่า (Santa 

Maddalena) เมอืงเลก็ๆ กลางหุบเขาทางตอนเหนือของอติาลี
ทีต่ ัง้อยู่ที่ความสูงถึง 1,339 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล รายล้อม
ไปดว้ยเทอืกเขาสงู เป็นเมอืงยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว เพราะมี
เส้นทางสกสีวยๆ และมสีกลีฟิต์ขึน้ไปยงัภูเขาดา้น และถ้าเป็น
ช่วงฤดใูบไม้ผลแิละฤดรู้อนที่เมอืงซานตา มาดดาเลน่าแห่งนี้ก็
จะแปรเปลีย่นเป็นทุ่งหญ้าสเีขยีวสดใส สดชื่นสบายตา น าท่าน
ถ่ายรูปกบั โบสถ์ซานตา มาดดาเลน่า (Santa Maddalena 
Church) สญัลกัษณ์ส าคญัของหมู่บ้านแห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณตีน
ภูเขา Ruefen เป็นโบสถ์ที่อุทิศแด่ เซนต์มาดดาเลน่า (St. 
Maddalena) เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่คู่เมืองมาไม่ต ่ากว่า 600 ปี 
ด้านในนัน้ออกแบบและตกแต่งด้วยศลิปะสไตล์บาโรคอย่าง
วจิิตรงดงาม จากนัน้น าท่านสู่เมือง โบลซาโน่ (Bolzano) หวัเมืองหลกัในเขตจงัหวดั เซาท์ไทโรล 
(South Tyrol) ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี โบลซาโน่เป็นเมอืงใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง 
สวยงามด้วยทวิทศัน์ของเทอืกเขาโดโลไมต์ที่ตัง้ตระหง่านเป็นเหมอืนพื้นหลงัสวยๆ ให้กบัเมอืง และยงั



  

 
 

ส าคญัด้วยการเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิและวฒันธรรม และระหวา่งการเดนิทางไปยงัเมอืง
โบลซาโน่นัน้ ท่านจะไดช้มทวิทศัน์สวยๆ ของเทอืกเขาชื่อดงัของอติาล ีโดโลไมต ์(Dolomite) เทอืกเขา
ใหญ่ที่ทอดตวัยาวในฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาล ีกนิพืน้ทีก่วา้งในจงัหวดั เบลลโูน่ (Belluno), เซาท์
ไทโรล (South Tyrol) และ เทรนตโิน่ (Trentino) เทือกเขาโดโลไมต์นัน้เกิดขึ้นมานานกว่า 280 ล้านปี 
ในช่วงทีท่วปียโุรปและทวปีแอฟรกิารวมเขา้ดว้ยกนั หนึ่งในเอกลกัษณ์เด่นของเทอืกเขาโดโลไมตค์อืมยีอด
เขาหนิมีสซีดีจาง และมีรูปร่างแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นยอดแหลม เป็นแท่งๆ หรือจะเป็นหยกั คละกนัไป
ตลอดแนวเทอืกเขา ปัจจุบนัเทอืกเขาโดโลไมต์ขึน้ชื่อทัง้ในเรื่องความยิง่ใหญ่ของเทอืกเขา การเป็นพื้นที่
เล่นสกียอดนิยมในช่วงฤดูหนาว ทัง้ยงัเป็นสถานที่ยอดฮิตส าหรบักิจกรรมไต่เขา เดินป่า เล่นร่มร่อน 
ในช่วงฤดใูบไมผ้ลแิละฤดูรอ้น ในปี 2009 เทอืกเขาโดโลไมต์กไ็ดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกไ้ปเรยีบรอ้ยแลว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเที่ยวชมเมอืง โบลซาโน่ (Bolzano) ทีน่อกจากทวิทศัน์แสนงามของเทอืกเขาโดยรอบแลว้ เมอืง
โบลซาโน่ยงัมสีถานที่ท่องเทีย่วอกีหลายแห่งที่น่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นย่านเมอืงเก่าทีน่่าค้นหา พพิธิภณัฑ์ 
หรอืปราสาทโบราณทีก่ระจายอยู่ท ัว่บรเิวณเมอืง น าท่านสู่ จตัุรสัวอลเทอร ์(Walther Square) ที่ตัง้อยู่
ใจกลางย่านเมอืงเก่า แรกเริม่เดมิทนีัน้จตุัรสัแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในบรเิวณไร่องุ่นของขนุนางตระกลูหนึ่ง
ในปี 1808 แต่ต่อมากษตัรยิแ์มกซมิเิลยีนไดซ้ื้อพืน้ทีน่ัน้ไวแ้ละมอบให้แก่เมอืงโบลซาโน่เพื่อใช้เป็นจตุัรสั
กลางเมอืง หลงัจากนัน้กไ็ด้มกีารสร้างอาคารบา้นเรอืนขึน้โดยรอบดงัในปัจจุบนั จุดเด่นของจตุัรสัแห่งนี้ก็
คอือนุสาวรยี ์Walther Von der Vogelweide ทีเ่ป็นรปูปัน้สขีาวสะอาดตัง้ตระหง่ายอยูก่ลางจตุัรสั สรา้งขึน้
เพื่อระลกึถงึนกักวชีื่อดงั นอกจากจะเคยเป็นศูนยก์ลางเมอืงมาช้านานแล้ว จตุัรสัแห่งนี้ยงัเป็นสถานทีจ่ดั
งานเทศกาล พาเหรด และตลาดครสิตม์าสในช่วงเทศกาลครสิต์มาสอกีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนันี้ยงัมี
อกีหนึ่งแลนด์มารก์ของเมอืงคอื มหาวิหารแห่งโบลซาโน่ (Cathedral of Bolzano) ทีโ่ดดเด่นดว้ยศลิปะ
สไตลโ์รมาเนสกแ์ละโกธคินัน้ไดเ้ริม่สรา้งขึน้ครัง้แรกในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนจะมกีารต่อเตมิเสรมิสรา้งจน
กลายเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ที่เป็นศูนยร์วมของชาวครสิต์ในโบลซาโน่ และแม้จะได้รบัความเสียหายจาก
ระเบดิในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่กไ็ด้รบัการบูรณะซ่อมแซมขึน้ใหม่ ด้านในกง็ดงามไม่แพ้กนัด้วย
ศลิปะแบบโกธคิทีบ่รรจงสรรคส์รา้งขึน้มาในทุกๆ ส่วนของโบสถ์แห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืง 
เวโรน่า (Verona) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Cristallo Verona หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เวโรน่า – พารม์า – เซอรร์าวิลล ์สคริเวีย – ทูริน 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง พารม์า (Parma) เมืองทางตอนเหนือของอติาลทีี่โด่งดงัด้วยการเป็นเมอืงแห่ง
สถาปัตยกรรมสวยๆ ศลิปะ แฮมและชสีชัน้ด ีแถมดว้ยตวัเมอืงและทศันียภาพโดยรอบที่งดงามไม่แพเ้มอืง
ไหนๆ ที่เมอืงพาร์มานี้เป็นเมืองที่มีประวตักิารตัง้ถิ่นฐานมาตัง้แต่ยุคบรอนซ์ ก่อนจะค่อยๆ เจริญขึ้น
เรื่อยมาและกลายเป็นหวัเมอืงหลกัในช่วงศตวรรษที่ 8 และคงความส าคญัเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั ท าให้
ภายในเมืองนัน้มากไปด้วยพิพิธภณัฑ์ โบสถ์ใหญ่ และปราสาทมากมาย น าท่านสู่ จตัุรสัการิบลัดิ 
(Piazza Garibaldi) จตุัรสัใหญ่ที่เป็นทัง้ย่านใจกลางเมอืงของพาร์มา และศูนยก์ลางเศรษฐกจิของเมอืง 



  

 
 

เป็นจุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมอืง จตุัรสันี้ ได้ถูกสร้างขึ้น
แทนทีโ่รมนัฟอรมัซึง่ยงัสามารถเหน็ร่องรอยของยคุโรมนัไดใ้นบรเิวณนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงละครโรมนัและอฑั
จนัทร ์อาคารสเีหลอืงสะดุดตาทีต่ ัง้อยูใ่จกลางจตุัรสันัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1221 เพื่อใชเ้ป็น ท่ีว่าการเมือง 
(Governors Palace) ก่อนจะมกีารต่อเตมิหอคอยสไตลบ์าโรคและหอนาฬิกาเขา้มาในภายหลงัในปี 1470 
จตุัรสัแห่งนี้ยงัรายลอ้มไปดว้ยคาเฟ่ รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมายใหเ้ลอืกดเูลอืกซือ้ของเป็นทีร่ะลกึกลบั
บา้นตามใจชอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซอรร์าวิลล ์สคริเวีย (Serravalle Scrivia) 
***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้ ช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี** ณ แมคอาเธอรเ์กลน็ เอาท์เลต็ เซอรร์า
วิลล์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อกีหนึ่งแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมที่ไม่ควรพลาด ภายใน
มรี้านค้าพร้อมให้บริการและเลือกซื้อมากถึง 240 ร้านค้าแบรนด์ดงัจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น Armani, 
Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci, Puma และอีกมากมาย พร้อมด้วย
ขอ้เสนอชัน้ดดีว้ยการลดราคาสงูสุด 70% ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัไดอ้ยา่งจุใจ  
จากนัน้น าท่านสู่เมอืง ทูริน (Turin) อกีหนึ่งหวัเมอืงใหญ่ทางภาคเหนือของอติาล ีเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญั
อยา่งมากในดา้นเศรษฐกจิ และวฒันธรรม และเคยเป็นถงึเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศอติาล ีเมอืงทรูนิ
นัน้มากมายไปด้วยประวตัศิาสตร์เก่าแก่ กรุ่นด้วยกลิน่อายของวฒันธรรมทีล่้นเหลอื และยงัเป็นเมอืงทีจ่ะ
สามารถพบเหน็สถาปัตยกรรมจากหลายยคุ หลายสไตลไ์ด้เกอืบทัว่ทุกมุมเมอืง 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel Turin หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีห้า  ทูริน - โกล เดอ ปิยง – กลาเซียร ์3000 – มองเทรอซ ์– ปราสาทชิลยง 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้มุ่งหน้าสู่ โกล เดอ ปิยง (Col du Pillon) 
เมอืงสวยเชิงเขาสวสิแอลป์เป็นเมืองที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุผูโ้ดยสารได้มากถงึ 125 คน น าท่านขึน้ไปยงั
ยอดเขา กลาเซียร ์3000 เพื่อชมววิสวยๆ จากด้านบน โดยจะขึ้น
กระเช้าคนัใหญ่ผ่านขึน้ไป 2 สถานี คอืสถานีแรกที่ระดบัความสูง 
2,000 เมตร และสถานีถดัไป 3,000 เมตร ถงึสถานีจอดกระเชา้แล้ว
ต่อดว้ยนัง่รถตนีตะขาบไต่พืน้หมิะไปจนถงึจุดหมาย ส าหรบัจุดไฮไลทบ์นนี้กค็อืทางเดนิสลงิกวา้งประมาณ 
1 เมตรที่เชื่อมต่อขึน้ไปถึงปลายยอดเขาที่ประดบัธงสวสิ สวยงาม อลงัการชวนตื่นเต้นแต่ปลอดภยั และ
แน่นอนวา่ประทบัใจอยา่งทีสุ่ดดว้ยววิสวยๆ โดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

 
 

แล้วเดนิทางต่อสู่เมอืง มองเทรอซ์ (Montreux) อกีหนึ่งเมอืงสวยมากประวตัศิาสตร ์ตวัเมอืงมองเทรอซ์
ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา แถมด้วยววิสวยๆ ของเทือกเขาสูงที่รายล้อม 
เพราะตัง้อยูต่นีเทอืกเขาสวสิแอลป์ ตวัเมอืงแมจ้ะค่อนขา้งเลก็แต่ก็
ทดแทนด้วยอาคารบ้านเรือนสวย ทวิทศัน์งาม และแลนด์มาร์ก
ส าคญัของสวสิ ท าใหม้องเทรอซ์เป็นเมอืงทีน่กัท่องเทีย่วสนใจและ
เดนิทางมาเที่ยวจ านวนไม่น้อย ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยง 
(Chillon Castle) ป ร า ส า ท โ บ ร าณห นึ่ ง ใ น อ นุ ส ร ณ์ ท า ง
ประวตัศิาสตร์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตวัปราสาทตัง้อยู่บนเกาะเลก็ๆ 
ทีต่้องเดนิขา้มสะพานไม้เพื่อไปยงัตวัปราสาทเก่าแก่ทีอ่ยู่ตัง้แต่สมยัยุคกลาง สร้างขึน้โดยการผสมผสาน
ระหว่างหนิและไม้ ดา้นในปราสาทแม้จะเก่าแก่มากแล้ว แต่กไ็ด้ถูกบูรณะขึน้ ใหม่ให้คงสภาพเดมิเมื่อยงั
รุ่งเรอืงเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นหอ้งโถงใหญ่ทีส่ามารถจุคนได้กว่า 200 คน ห้องนอนหลกั หอ้งสวดมนต์ และ
คลงัเกบ็อาวุธโบราณ ปราสาทนี้ดูไปแลว้อาจจะคุน้ตาเพราะปราสาทชลิยงนี้เองที่เป็นแรงบนัดาลใจภาพ
ปราสาทแสนสวยในภาพยนตก์ารต์นูชื่อดงั "ลติเติล้ เมอรเ์มด" (The Little Mermaid) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Modern Times Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก เวเว่ย ์– โลซานน์ – เจนีวา – มิลาน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เวเว่ย ์(Vevey) เมอืงสวยรมิทะเลสาบแสน
งาม ตัง้อยู่ใกลก้บัโลซานน์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศชัน้ดี 
เมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้ท ัง้สวยและบรรยากาศด ีเป็นเมอืง
ตากอากาศบรรยากาศดีเมืองหนึ่ง นอกจากนี้เมืองเวเว่ยย์งัเคย
เป็นสถานที่อยู่อาศยัของนักแสดงชื่อดงั “ชาร์ล ีแชปลนิ” (Charlie 
Chaplin) เหน็ไดจ้ากรปูปั้นทีต่ ัง้เป็นอนุสรณ์อยูท่ ี่รมิทะเลสาบเจนี
วานัน่เอง  เดินทางต่อสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เมืองสวย
พรอ้มอากาศบรสิุทธิ ์ทีช่วนใหผ้่อนคลายไปกบัความสงบทีอ่ดัแน่น
ด้วยทิวทัศน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงัเป็นเมืองส าคญัส าหรับ
ประชาชนชาวไทย เพราะเมอืงโลซานน์เป็นเมอืงที่มากด้วยความ
ทรงจ าและมคีวามผูกพนักนัมายาวนาน ด้วยเป็นเมอืงที่พ านักใน
วยัเดก็ของ "พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช" 
รชักาลที่ ๙ เมอืงโลซานน์ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงเจนีวาเพยีงแค่นัง่รถประมาณชัว่โมงเดยีวกเ็ป็นอกีหนึ่ง
เหตุผลที่ท าใหเ้ป็นเมอืงท่องเที่ยวและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยวเมอืงหนึ่ง แวะชมและถ่ายรปูกบั ศาลา
ไทย (Thai Pavilion) ที่มองหาได้ไม่ยากเพราะตัง้อยู่บนพื้นที่กว้างขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็องตู” 
(Denantou Park) ซึง่หนัหน้าไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่าสมสถานะการ
เป็นสญัลกัษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 9 ศาลา
ไทยสทีองถูกออกแบบอยา่งวจิติรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
6 เมตรและสงู 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ม่วา่ใครผ่านมากอ็ดมองอยา่งชื่นชมไม่ได ้ 



  

 
 

น าท่านสู่เมอืง เจนีวา (Geneva) อกีหนึ่งเมอืงใหญ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงศนูยก์ลางการคา้และ
เศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นที่ตัง้ขององค์การนานาชาตมิากทีสุ่ดในโลกอกีด้วย 
ท าใหไ้ด้รบัยกยอ่งเป็นเมอืงนานาชาต ิเจนีวายงัไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีป่ระชากรมคีวามเป็นอยูท่ ีด่ ีมคีุณภาพ
ชวีติทีด่เีลศิเป็นอนัดบัทื่ 2 ของโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทุกท่านเที่ยวชมโดยรอบเมอืง เจนีวา ชม ทะเลสาบเจนีวา 
(Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรป 
โดยกินพื้นที่อยู่ใน 2 ประเทศคือ ฝรัง่เศสและสวติเซอร์แลนด์ 
นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ข ึน้ชื่อในเรื่องความ
สวยและใสสะอาด พร้อมด้วยววิและบรรยากาศดีๆ  ริมทะเล ชม
แลนด์มาร์กส าคญัอย่าง น ้าพเุจดโด (Jet d’Eau) น ้าพุที่สูงที่สุด
ในโลกแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวาที่ใครๆ ต่างกต็้องแวะมาชม แล้วน าท่านถ่ายรูปกบั นาฬิกา
ดอกไม้ ที่ สวนองักฤษ (Jardin Anglais) มุมยอดฮิตที่ใครๆ ก็ต้องแวะมาถ่ายรูป ด้วยการจดัสวน
ดอกไม้ให้เป็นรปูหน้าปัดนาฬิกา โดยใช้ดอกไม้กว่า 6.500 ตน้ในการตกแต่งซึ่งจะเปลีย่นไปเรื่อยๆ ตาม
ฤดกูาล แลว้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง มิลาน (Milan) ประเทศอติาล ี

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ มิลาน – โคโม่ – เมนดริซิโอ – ช้อปป้ิงฟ็อกซท์าวน์ เอาท์เลต็ - มิลาน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านสู่ เมือง  โคโม่ (Como)  เมืองที่ เพียบพร้อมด้วย

ทศันียภาพอนังดงาม ทัง้เทอืกเขาแอลป์สงู และทะเลสาบโคโม่ 
ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติ ยงัไม่นบัผลงานศลิปะชัน้เลศิ
มากมายทัว่เมือง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพิพิธภณัฑ์อีก
มากมายใหไ้ดเ้ทีย่วชมกนัอยา่งจุใจ น าท่านเทีย่วชมเมอืง โคโม่ 
ชมววิสวยๆ รมิทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั
ที่ 3 ของอติาล ีด้วยพื้นที่กวา้งถึง 146 ตารางกโิลเมตร และด้วยความลกึสูงสุดถึง 400 เมตร ท าให้เป็น
หนึ่งเป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดของทวปียโุรปเลยทเีดยีว  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง เมนดริซิโอ (Mendrisio) เมอืงที่เป็นที่ตัง้อของเอาท์เลต็ชื่อดงัระดบัโลก และเป็น

เอาทเ์ลต็ทีไ่ดร้บัยกใหเ้ป็น 1 ใน 10 เอาทเ์ลต็ทีด่ที ีสุ่ดในโลก "ฟ็อกซท์าวน์ แฟคทอรี่ สโตรส์" (FoxTown 
Factory Stores) เอาท์เลต็ในร่มขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนสวติเซอร์แลนด์และอติาล ีร้านค้ากว่า 160 ร้าน 
พร้อมด้วยแบรนด์ช ัน้น ากว่า 250 แบรนด์ตัง้อยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ท าให้สามารถช้อปป้ิงได้ไม่ว่า
สภาพอากาศดา้นนอกจะรอ้นหรอืหนาวจดั ***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี*** 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 



  

 
 

22.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 92 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.25 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
08.45 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 370  

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ) 
18.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 
 

5–12 ม.ิย. 62 

42,900 
กนัยายน 

11–18 ก.ย. 62 
18–25 ก.ย. 62 

25 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 



  

 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ท่าน) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 24 
ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ดนิไม่ถึง 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรือถูกปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
 



  

 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริ่มท างานกบับริษทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา พร้อมกบัหนังสือรบัทางการเงินที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้  
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 



  

 
 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่กต็อ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 


