
 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ล่องเรือเกาะเวนิส-ล่องเรือเกาะเวนิส-TTHHEE  MMAALLLL  OOUUTTLLEETT--โรม-วาติกัน-วิหารเซ็นปีเตอร์-โคลอสเซี่ยม-บันไดสเปนโรม-วาติกัน-วิหารเซ็นปีเตอร์-โคลอสเซี่ยม-บันไดสเปน  

หอเอนปิซ่า-ลาสเปเซีย-นั่งรถไฟหมู่บ้านชิงเกวเตรเร่-ปอร์โตฟิโน่-เมืองท่าเจนัว-คานส์-มอนติคาโลหอเอนปิซ่า-ลาสเปเซีย-นั่งรถไฟหมู่บ้านชิงเกวเตรเร่-ปอร์โตฟิโน่-เมืองท่าเจนัว-คานส์-มอนติคาโล  

นีนีซซ-เอ็กซ์ชองโพรวองซ์ -เอ็กซ์ชองโพรวองซ์ 

  

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง                                

วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯวันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ     

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่เคานเ์ตอร ์T ประต ู8-9    

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
 

วันที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯวันที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯ   --  ดูไบดูไบ  ––  ล่องเรือเกาะเวนิส (อิตาลี) ล่องเรือเกาะเวนิส (อิตาลี) 

02.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK4191 /EK135 

  (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 05.45 - 08.40 น.)  

13.55 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ี 

เมอืงเวนิซ (VENICE) เมอืงท่าสาํคญัของอติาล ีอกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิเมอืงหน่ึงในยุโรปทีไ่ม่เหมอืนเมอืง

ใดในโลก ไม่มกีารอนุญาตใหร้ื้อสิง่ก่อสรา้งเก่า ไม่มรีถยนตม์แีต่เรือทีจ่าํกดัไม่ใหเ้สยีงดงั ดงันัน้ท ัว่โลกจงึ

หลงไหลมนตเ์สน่หอ์นัสุนทรียข์องเวนิชตลอดมา จากนัน้นาํท่านล่องเรือสู่เกาะเวนิซ ชมจตรุสัซานมารโ์ค จตัรุสัที่

สวยงามทีสุ่ดในอติาล ีชมมหาวหิารซานมารโ์ค พระราชวงัดอจ สิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้  เมือ่

สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณะรฐัอสิระซึ่งเคยรํา่รวยและมอีาํนาจมหาศาลและเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืง

จนี ...มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงเวนิซตามซอกซอยต่างๆ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

ทีพ่กั  AMBASCIATORI VENICE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง        วันที่สามของการเดินทาง        เวนิส-เวนิส-TTHHEE  MMAALLLL  OOUUTTLLEETT--กรุงโรม กรุงโรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่THE MALL OUTLET กบัสนิคา้ช ัน้นาํของอติาลหีลากหลายยหีอ้ เช่น 

อารม์าน่ี บาลองเชียกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กุซซี่ เฟอรร์ากาโม่ TOD’S PRADA เป็นตน้ 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารภายใน OUTLET ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*.  

บ่าย ไดเ้วลาจากการชอ้ปป้ิงอย่างเตม็ที ่นาํท่านเดนิทางต่อสู่ กรุงโรม 



 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  EURO HOTEL FIANO ROMANO หรือเทยีบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง               วันที่สี่ของการเดินทาง                 กรุงโรม-ปิซ่า กรุงโรม-ปิซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 กรุงโรม (ROMA) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอติาล ีที่

มที ัง้ความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่าง

กลมกลนื ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของ

ประเทศมแีม่นํา้ไทเบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึ

ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานทีส่าํคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะ

อยู่ทางฝัง่ขวาของแม่นํา้ ส่วนฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาตกินั และเขตท

ราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ และปจัจบุนัเป็นแหล่งรา้นอาหาร และคาเฟ่แบบ

เก๋ๆ ทนัสมยั  

นาํท่านชม กรุงโรม เมอืงแห่งประวตัศิาสตรอ์นัยิ่งใหญ่ของชนชาตโิรมนั ผ่านถนนเวนิโต

ชื่อดงัทีเ่ตม็ไปดว้ยคาเฟ่บนฟตุบาทไวน้ัง่ดูผูค้นจากท ัง่โลก ชมภายนอกมหาวหิารเซนตปี์

เตอร ์ในกรุงวาตกินันครรฐัอสิระ ศูนยก์ลางศาสนาคริสต ์ นิกายโรมนัคาทอลกิ ใหท้่าน

ชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบ

ผลงานอนัล ํา้ค่า โดยปรมาจารย์บราเมน็เต ้

ราฟาเอล และไมเคลิ แองเจโล ผ่านชมพระราชวงัควริีนาเล ทีพ่กั

ของประธานาธบิด ีโรมนัฟอรัม่ แหล่งชุมนุมชาวโรมนัในอดตี 

สนามแข่งรถมา้ศึกเซอรก์สั แมก็ซมิสุ หรือทีรู่จ้กักนัดใีน

ภาพยนตรเ์รื่อง “เบนเฮอร”์ ผ่านชมวงัซซีาร ์อดตีทีป่ระทบัของ

จกัรพรรคดโิรมนั  

จากนัน้นาํท่าน ชมภายนอกโคลอสเซี่ยม สนามประลอง

การต่อสูข้องคนกบัสตัวท์ีม่ชีีวติเป็นเดมิพนั  

ชมนํา้พเุทรว ีทีม่าของบทเพลง ทรีคอยน ์อนิเดอะฟาวน์

เทน ที ่ เชื่อกนัว่าถา้ท่านโยนเหรียญลงในนํา้พ ุแลว้ท่าน

จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้ จากนัน้เชิญท่านอสิระ

เดนิเล่น หรือเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ที ่ย่านบนัไดสเปน แหล่งพกัผ่อนของชาวอติาล ีซึ่งเตม็ไป

ดว้ยนกัท่องเทีย่วหลากหลายเชื้อชาต ิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า แถบริมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  GALILEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง    วันที่ห้าของการเดินทาง    ปิซ่า ปิซ่า ––  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย –– นั่งรถไฟหมู่บ้านชิงเกวเตรเร่  นั่งรถไฟหมู่บ้านชิงเกวเตรเร่ –– ปอร์โตฟิโน  ปอร์โตฟิโน –– เมืองท่าเจนัว เมืองท่าเจนัว  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านชมเมอืงปิซ่า หอเอนเมอืงปิซ่า ทีข่ ึ้นชื่อดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้งแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีส่มดุลย์

กนัโดยบงัเอญิจนไดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง เป็นสญัลกัษณ์แห่งหน่ึงของประเทศ

อติาล.ี.. จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ลาสเปเซยี 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) เมอืงในเขตลกูิเรียทางตอนเหนือของอติาล ีอยู่ระหว่าง

เมอืงเจนวัและปิซ่า บนทะเลลกูิเรียและเป็นหน่ึงในอ่าวทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร ..ถงึ เมอืง

ลาสเปเซยี 

นาํท่าน นัง่รถไฟสู่ ชิงเกว่ แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่บนชายฝัง่รเิวยีร่าของอติาล ีมี

ความหมายว่า หา้ดนิแดน (FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่   

MONTEROSSO AL MARE (มอนเตรอสโซ ฮลัมาเร) VERNAZZA (เวรเ์นซซา) RIOMAGGIORE (รโิอ

แมกจโิอเร) CORNIGLIA (คอรนี์เลยี)  MANAROLA (มานาโรลา)  

หมายเหตุ : ทางบรษิทัฯ (เป็นผูเ้ลอืก) เลอืกชมหมู่บา้นได ้2 หมู่บา้น เท่านั้นเน่ืองจากเวลาในการชมแต่ละหมู่บา้นใชเ้วลานาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ (PORTOFINO) หมู่บา้นประมงเลก็ๆในอติาล ีและเป็นรีสอรท์เมอืง

สวรรคส์าํหรบันกัท่องเทีย่วในเมอืงเจนวัของอติาเลีย่นริเวยีร่า ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆทีอ่ยู่ท่ามกลางเมอืงท่า

ของเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยๆมากมาย … 

นาํท่าน ชมปอรโ์ตฟิโน่ หมู่บา้นตากอากาศชื่อดงัของประเทศอติาล ีสวรรคแ์ห่งรีสอรท์สาํหรบันกัท่องเทีย่วใน

แควน้ลกูิเรีย (LIGURIA) อนัมจีงัหวดัเจนวั (GENUA) ของอติาเลีย่นริเวยีร่าเป็นเมอืงหลวง เมอืงปอรโ์ตฟิโน

เป็นเมอืงเลก็น่ารกัดว้ยบา้นเรือนหลากสสีนัทีต่ ัง้อยู่ตามเชิงเขาเขยีวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวทีม่เีรือยอรช์ (YATCH) 

จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบยีบความสวยงามของทีน่ี่นัน้ถงึกบัทาํใหบ้ริษทัในเครือวอลทด์สินีย ์(WALT 

DISNEY) ตอ้งขอจาํลองไปไวส้วนสนุกดสินียซ์ี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่ นเลยทเีดยีว ใหเ้ดนิพกัผ่อน

อย่างสบายอารมณ ์ดืม่ด ํา่กบับรรยากาศสบายๆ ฟงัเสยีงคลืน่ ชมท่าเรือยอรช์ สมัผสัวถิชีิวติริมทะเล  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) เมอืงศูนยก์ลางทีเ่รียกว่า เปียซซ่าเดย ์เฟรร์ารี ่บริเวณทีโ่คลมับสัเคย

อาศยัอยู่ตอนเดก็ๆ  

นาํท่านชม0 มหาวหิารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่0 มหาวหิารซานลอเรนโซ 

หรือ โบสถซ์านลอเรนโซ สรา้งขึ้นในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธคิ ราว

ศตวรรษที ่14 เป็นโบสถป์ระจาํตระกูลเมดซิ ิตระกูลผูท้รงอาํนาจใน

อดตี แบ่งเป็นม ี3 ส่วนใหช้มคอื โบสถ,์หอ้งสมดุ,สุสานประจาํตระกูล 

ตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยหนิสต่ีางๆสวยงาม ภายในมยีอดโดมเป็น

ภาพวาดการตดัสนิครัง้สุดทา้ยของพระเจา้ทีว่าดขึ้นต ัง้แต่คริสตศ์วรรษที1่6,หอคลิป์จดัแสดงภาพวาดและงาน

ประตมิากรรมในสมยัคริสตศวรรษที1่5–16 อนัเป็นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวทิยาการ,หอ้งโถงภายในมสีุสาน 

ต ัง้ของหลุมศพบคุคลสาํคญัในตระกูลเมดซิติกแต่งสวยงาม..ใหท้่านชมววิบริเวณอ่าวเจนวัเป็นทีท่อดไวด้ว้ยเรอื



 

สาํราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสขีาว เรือโบราณจาํลองขนาดยกัษ ์และมปีระภาคารสูงตระหงา่นกลางเมอืงทีน่ี่ มนีํา้

พจุตัรุสัเฟอรารี่ ทีน่กัท่องเทีย่วชอบมาถ่ายรูป... 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

ทีพ่กั  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง วันที่หกของการเดินทาง                                     เจนัว เจนัว –– ฝรั่งเศส  ฝรั่งเศส –– แซงปอลเดอวองซ์  แซงปอลเดอวองซ์ –– คานส์ คานส์  

    เอ็กซ์ชองโพรวองซ์ เอ็กซ์ชองโพรวองซ์ –– กรูมิราโบ  กรูมิราโบ ––  มองติคาร์โล มองติคาร์โล –– นีซ  นีซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแซงปอลเดอวองซ ์(SAINT PAUL DE VANCE) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขา

ต ัง้แต่ยุคกลางทีม่คีวามสวยงามมากและเดนิดูของอาคารตามขึ้น

บนัได ตวัหมู่บา้นต ัง้อยู่ทามกลางหุบเขาเหนือชายฝัง่ริเวยีร่าและ

มกีาํแพงหนิลอ้มรอบ ซึ่งเป็นทีด่งึดูดและสรา้งแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัศิลปินชื่อกอ้งโลกในอดตีหลายท่านทีย่า้ยมาอาศยัอยู่สรา้ง

ผลงานทางศิลปะมากมาย … 

นาํท่านเดนิชมบรรยากาศในหมู่บา้น ผ่านชมบา้นเรือนแบบ

ปราสาทเก่าทีไ่ดร้บัการตกแต่งดว้ยดอกไมใ้หน่้าดู ถนนในหมู่บา้นปูลาดดว้ยอฐิหรือหนิอย่าแน่นหนา สองขา้งทาง

มที ัง้รา้นคา้ โบสถ ์ทีอ่ยู่อาศยัของชุมชน...  

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคานส ์(CANNES) เมอืงทีม่อีาหาดแีละววิทวิทศันอ์นัสวยงาม ราชวงศ์

องักฤษ รสัเซยีและชนชัน้สูง ตลอดจนเศรษฐนีํา้มนัอเมริกนันิยมกนัมาพกัผ่อน ณ เมอืงน้ี ชมสถานทีจ่ดังาน

เทศกาลภาพยนตรน์านาชาตซิึง่มขีึ้นต ัง้แต่ปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมอืง

ทีม่ชีื่อเสยีงในปจัจบุนั... 

แลว้นาํท่านชมครวัแซท (THE CROISETTE) เสน้ทางเดนิชมทศันียภาพริมโคง้

อ่าวทีต่ดิอนัดบัโลก ดว้ยความยาวกว่า 3 กม. ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการ

เดนิชมววิตน้ปาลม์ หาดทรายสทีองอร่ามและอาคารสถาปตัยกรรมในยุคโคโลเนียมอนัทรงเสน่ห.์.อสิระใหท้่าน

เลอืกซื้อสนิคา้… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

บ่าย นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเอก็ซซ์องโปรวองซ ์(AIX EN PROVENCE) เมอืงทีอ่ดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้

โปรว์องซ ์เป็ฯศูนยก์ลางอาํนาจและความเจริญของแควน้ ปจัจบุนัก็ยงัเป็นเมอืงมหาวทิยาลยั

ทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศและความเก่าแก่กว่า 600 

ปี ถนนสายหลกัทีน่ี่ชื่อว่า มริาโบ(LE COUR 

MIRABEAU) ก็คลา้ยๆปารีสมถีนนชองเซลเิซ่ 

จะมรีา้นขายกาแฟทีต่ ัง้มาเก่าแก่ ต ัง้แต่สมยัปี 

ค.ศ. 1792 ในขณะทีก่าแฟบา้นเราเพิง่จะตื่นเตน้

กนัในปจัจบุนั… 



 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ VIEILLE VILLE  ชมย่านกูรม์ริาโบ (COURS MIRABEAU)  ศูนยก์ลางแห่งกลาง

เมอืงเอก็ซ ์เมอืงแห่งนํา้พ ุถนนสายสาํคญัทีสุ่ดของเมอืงสองฝากถนนปลูกตน้ไมโ้มรีนตลอดทาง มนีํา้พปุระดบั

ถนนเป็นระยะๆ เช่นThe Great Fountain (1860) , Fountain of 9 Cannons (1691) จดุดงึดูดนกัท่องเทีย่ว

คอืรา้นกาแฟดงั และ บรรยากาศ รอบดา้น แวะจบิกาแฟทีค่าเฟ่บนทางเทา้ริมถนนเก๋ๆ  เช่น Le Grillon , Les 

Deux Garcons (รา้นโปรดของ Paul Cezanne) La Bella Epoque และ La Café du Cours และเดนิตาม

รา้นคา้ทีส่่วนมากเป็นฉากของภาพวาดยุคอมิเพรสชัน่นิสท ์

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองตคิารโ์ล (MONTE CARLO) เมอืงใหม่ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนปลายของฝรัง่เศส  

จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงโมนาโค ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลอนั

งดงาม ผ่านชมมหาวหิารเซนตนิ์โคลสั ทีส่รา้งขึ้นต ัง้แต่ปีค.ศ. 

1875 ทีเ่คยใชจ้ดังานพระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้หญงิ

เกรซ เคลล ีราชธดิาแห่งโมนาโค  

จากนัน้นาํท่านถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE 

PRINCES) ปราสาททีป่ระทบัของเจา้ชายแห่งรฐั ....อสิระใหท้่านชมววิทวิทศันท์ี่

ขนาบดว้ยท่าจอดเรือยอรช์อนัหรูหราซึ่งแสดงถงึความม ัง่ค ัง่ และรํา่รวยของดนิแดน

แห่งน้ี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั NH NICE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

  

 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                 วันที่เจ็ดของการเดินทาง                         นีซนีซ  -- กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงนีซ 0(NICE) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกัตากอากาศทางตอนใตข้องฝรัง่เศสทีเ่รียกว่า 

เฟรนชร์ิเวยีร่า มชีายทะเลทีส่วยงาม ซึง่เริ่มกลายมาเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และชาวยุโรป

มาตัง้แต่สมยัวคิทอเรีย ซึง่จะมานีซเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทรายแต่จะเป็นหนิกอ้น

เลก็ๆ ซึ่งคอืเสน่หอ์กีอย่างหน่ึงของเมอืงนีส0   

ชมเมอืงนีซในส่วนทีเ่ป็นความสวยงามของอาคารบา้นเรือนทีต่ดิริมทะเล

และผ่านชมถนนทีเ่รียกว่า พรอมเมนาดเดซอง

แกลสฝ์ัง่นํา้สคีราม และเมอืงรีสอรท์ ทมีคีวาม

แตกต่างในเรื่องค่าครองชีพทีแ่พงจากผูค้นทีม่ี

กาํลงัซื้อมาอาศยัทีเ่มอืงนีซ ดว้ยอากาศทีอ่บอุ่นจากแสงอาทติยม์ากเป็นพเิศษนัน่เอง ผูร้กั

การอาบแดดและถอืเป็นแฟชัน่คนรวยทีท่าํอย่างไรใหส้ผีวิ เป็นสนีํา้ตาลหรอื  เพือ่เรือนร่าง



 

มร่ีองรอยของเผาของแดริมทะเลน่ีคอืแฟชัน่ ค่านิยมของชาวเมอืงนีซ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดนิทางสู่ 

สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK078 /EK384 
 

วันที่แปดของการเดินทาง                 วันที่แปดของการเดินทาง                       ดูไบดูไบ  -- กรุงเทพ กรุงเทพ  ฯฯ  

  (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 00.10 – 02.00 น.)  

12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย  
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กวา่ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กวา่ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

20-27 ม.ค. / 27 ม.ค.- 3 ก.พ. 

3-10 ก.พ. / 9-16 ก.พ.  

1-8 มี.ค. / 16-23 มี.ค. 

30 มี.ค. – 6 เม.ย. 

52,999.- 52,999.- 50,999.- 9,500.- 

8-15 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 62,999.- 62,999.- 60,999.- 9,500.- 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรือภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง และค่าวซ่ีา *** หมายเหต ุ  :  ราคาเดก็ตอ้งมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงราคา   
 

อตัราน้ีรวม   

•   ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ทศันาจรตามทีร่ะบใุนรายการ 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการ หรือระดบัเทยีบเท่า ยกเวน้ช่วงงานแฟรท์ีต่อ้งมกีารปรบัโรงแรมหรือราคา (โรงแรมส่วนใหญ่

จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณี

พกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

• ค่าอาหารทกุมื้อตามทีร่ะบใุนรายการ 



 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

• ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการในวนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

• ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญงาน คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าวซ่ีาอติาล ี

• ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไข ้

 ใน จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั  

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม   

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื่องดืม่ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

• ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

• ค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร 

• ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 30 ยูโร 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000.- บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตูๆ จะไม่คนืค่าวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  

• กรณีจองทวัรแ์ลว้ยกเลกิหกัค่าบริการทนัท ี2,000.- บาทต่อท่าน 
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ /

หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  



 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑตู เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดั

จาํหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระ

เงนิมดัจาํหรือท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบริษทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ี

ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึ

ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย 

(โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 



 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าอติาล ี
 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถ่าย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จาํนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้น

หลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลา

ลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแส

รายวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน (อพัเดท

ยอด ไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ตํา่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชีเดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรง

ตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัทีย่ื่น ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

  หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนกังาน 

- หนงัสอืรบัรองการทาํงานตวัจริง  ระบอุาชพี-ตาํแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการทาํงาน (อายุไมเกิน 1 เดอืนก่อนยื่น 

และชื่อ นามสกุลภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้าํเนาหนงัสอืรบัรองบริษทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและ

ประทบัตราบริษทัฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่ (อายุไม

เกิน 1 เดอืนก่อนยื่น)  

   สาํเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้ม)ี (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ)  (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรือสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** สาํหรบัผูเ้ยาวอ์ายุตํา่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจาํเป็นตอ้งยื่นหนงัสอืยนิยอม

จากบดิาหรือมารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอาํเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบ

เปลีย่นนามสกุล (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล) ในใบคาํรอ้งขอ    วซ่ีา ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่าย



 

สาํเนา หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไม่มหีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบสาํเนา

บตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้่ายเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม่ พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่แสดงว่า

เป็นบคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไม่จดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 
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