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วนัแรก กรงุเทพฯ          (ไทย) 
18.00น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4

ประต ู9แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ 
EK373 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีส่อง ดไูบ-มลิาน-แองเกลิเบริก์-ยอดเขาทติลสิ   (ดไูบ-อติาล-ีสวสิฯ) 
00.50 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.35น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่EK101 (บรกิาร
  อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

08.15น. เดนิทางถงึ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงแองเกลิเบริก์ ของสมาพนัธรฐัสวสิระหว่างชมทวิทัศน์สองขา้งทางและสัมผัสความ
สวยงามของธรรมชาตแิห่งสวิสเซอร์แลนด์ เมืองแองเกลิเบริ์ก เป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชัน้น าของ

สวติเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนเนนิเขาใกล ้ๆ กบั"ภูเขาทติลสิ" (Mount Titlis) ภเูขาทีม่ยีอดสงู
จากระดับน ้าทะเลหนึ่งกว่า 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองแองเกลิเบริ์กไดก้ลายเป็นอีก
หนึ่งอัลไพน์รีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวติเซอร์แลนด ์นอกจากนี้แลว้เมืองยังเป็นเสมือน

แม่เหล็กที่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเยือนไดท้ัง้ในช่วงฤดูรอ้นทัง้สองและฤดูหนาว โดยเมือง
ใหญ่ๆทีอ่ยู่ใกลเ้มืองนี้คอืเมอืงลูเซริน์และเมอืงซรูคิ ส าหรับบรรยากาศภายในเมอืงนัน้คอ่นขา้งเงยีบสงบ 

โดยในชว่งฤดูรอ้นจะมีกจิกรรมท่องเทีย่วส าคัญๆไดแ้ก ่การเดนิทางไกล, ขีม่า้ และขีจ่ักรยานภูเขา สว่น
ในชว่งฤดหูนาวจะเป็นการเลน่สก ีการลากเลือ่นหมิะ และอืน่ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นน าท่านสู่

ย อ ด เ ข า ทิต ลิส  ( TITLIS)  แ ห ล่ ง เ ล่ น ส กี ข อ ง
สวติเซอร์แลนดภ์าคกลาง ที่หมิะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถงึ 

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หมิะจะ
ไม่ละลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยักษ์ที่หมุนไดร้อบทศิ
เครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR

จนถงึสถานีบนยอดเขาทติลสิหลังจากนัน้ใหท้่านไดส้นุก
กับกิจกรรมบนยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ า้

น า้แข็งซึง่เป็นถ ้าที่เกดิจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนัง
น ้าแข็งพรอ้มมคี าอธยิายเป็นจุด ๆ  หรือสามารถเดนิไปยัง 
TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาที่สูง

ทีส่ดุในยุโรปรวมถงึการเลอืกซือ้สนิคา้ที ่รา้นขายของทีร่ะลกึและ ลานหมิะซึง่เป็นชัน้บนสดุซึง่จะเป็น
ชัน้ที่ท่าสามารถเดนิย ่าหมิะออกไปยังลานกวา้งซึง่เป็นจุดชมววิบนยอดเขา ถงึเวลาอันสมควรน าท่าน
เดนิทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ Terrace  Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

มถินุายน 20-26 ม.ิย. 2562 

43,900 

กนัยายน 12-18 ก.ย. 2562 

43,900 

เด็ก (อายุต า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ 2,000  บาท 
พกัเดีย่ว     เพ ิม่ทา่นละ 10,000 บาท 
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วนัทีส่าม ลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ-เมอืงเซนตก์ลัเลน  (สวสิฯ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์  อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวสิเซอร์แลนด ์เป็นดนิแดนที่ไดร้ับสมญานามว่า หลังคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมีภูเขา
ใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ี่แทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหล่

เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อันเขยีวชอุ่มน า
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกับสะพานไมช้าเปล หรือสะพาน
วหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแม่น ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่

เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และ
ประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลยทเีดยีว สะพานวหิารนี้เป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ 

เชือ่มตอ่ไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมา
ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเก่าแกอ่ายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบันสะพานไมน้ี้ถกู
ไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด น าท่านชมรูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ 

เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีห่ัวของสงิโตจะมโีลห่ ์ซ ึง่มกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ 
โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศ

ฝรั่งเศส ระหว่างการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญ่สมัยพระเจา้หลยุสท์ี ่16 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเซนตก์ลัเลน (St. 

Gallen)เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ี่ไดร้ับชือ่มาจากนักบุญ Gallus ที่เขา้มา

เผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นชมุชนเล็กๆเมือ่ศตวรรษที ่7 แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนยก์ลางวงการแฟชัน่เสือ้ผา้
ของสวสิเซอรแ์ลนด ์น าท่านชมเขตเมอืงเกา่ อาคารบา้นเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค 
เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อคจากนัน้น าท่านถ่ายรูปมหาวหิารเซนตก์ลัเลน และ หอ้งสมุดแอบบยี ์

หอ้งสมุดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาครสิตท์ีใ่หญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึง่ของโลกจากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอกีหนึง่ถนนที่

มอีาคาร บา้นเรอืนสไตลบ์าร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พักณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรือระดับ

เดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงครู-์เซนตม์อรติส-์ BERNINA EXPRESS-ทริาโน-่โคโม ่   (สวสิฯ-อติาล)ี 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงครู ์(Chur) เมอืงเกา่รมิแม่น ้า
ไรน ์เมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 5,000 ปี 
ถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสวติฯ ถงึจะเป็นเมอืงเกา่แก่แต่

ก็ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีมีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเก่า 
ทุกอย่างภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาคาร ลวดลาย
ตา่งๆในเมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนตม์อรติส ์

(St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ใน

ระดับความสงูที ่1775 ม. เหนือน ้าทะเล ซึง่ทางตะวันออก
ของเทอืกเขามยีอดภเูขา Piz Bernina ตระหง่านสงูทีส่ดุ ที่
ระดับ 4049 ม. อยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางทศิใตเ้พียงไม่กี่

กโิลเมตร เซนตม์อรติส ์แบ่งออกเป็นสองสว่น คอื สว่นทีอ่ยู่
บนเขา และสว่นทีร่าบโดยมทีะเลสาบขัน้อยู่ตรงกลาง 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน
เดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่งใน

เสน้ทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟ 
Panoramic Train ที่ ช า้ ที่ สุ ด เพื่ อ ให ้ท่ า นสัมผั ส

บรรยากาศเสน้ทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็น
เสน้ทางมีชือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ Switzerland 
ท่านไดช้ื่นชมทวิทัศน์สองขา้งทางที่สวยงามราวกับ

สรวงสวรรค ์โดยรถไฟนัน้จะเดนิทางขา้มผ่านเทอืกเขา
แอลป์บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับน ้าทะเล 
และยังเป็นเสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่

องคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที ่เมอืงทริาโน ่เมืองเล็กๆ ที่
อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือของประเทศอติาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอติาลีกับ

สวติเซอร์แลนด ์หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงโคโม เป็นเมืองในแควน้ลอมบารเ์ดยี 
ตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โคโมเป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ในเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของ
เมืองอยู่ตดิกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่

ดงั, มโีบสถ,์ พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยู่มากมาย โดยในปี 2013 โกโมมจี านวนผูม้าพ านักคา้ง
คนืถงึ 215,000 คน ถอืเป็นเมืองทีม่ีผูม้าเยือนมากทีส่ดุเป็นอันดบัสีข่องแควน้ลอมบารเ์ดยีรองจากมลิาน, 

แบรก์าโม และเบรชชา 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่า้ โคโม-่ทะเลสาบโคโม-่มลิาน-มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน    (อติาล)ี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม 
(Lago di Como) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอติาล ีตัง้อยู่ใกลก้ับเมืองโคโม ในแควน้
ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงู

ทีย่ังมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นชอ่งเขาแคบและหนา้ผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ
คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิี่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหก้ับ

ดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเลน่สกหีมิะไดต้ลอดเวลา นี่
คือจุดดงึดูงใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสายหลังจากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่กรุงมลิาน (MILAN) เมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ีชือ่

เมืองมลิานมาจากภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN ซึง่หมายถงึอยู่กลางที่ราบ มีชือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและ
ศลิปะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 
Duomo) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน 

หรอืทีเ่รยีกว่าดโูอโม ่(DUOMO)ชือ่นี้ไวใ้ชเ้รยีกมหาวหิาร
ประจ าเมอืง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กว่า
ปีหลงัจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จงึมชีือ่

เรียกว่า "มหาวหิารเม่น" มีรูปสลักหนิอ่อนจากยุคต่างๆ 
ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวหิารมีรูปปั้น

ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบรเิวณนัน้
ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมัย 
อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยและชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มีจ าหน่ายมากมายในบรเิวณ กลัเล

เรยี วติโตรโีอ เอมานเูอล หรอืจะเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศยั 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณKlima Hotel Milano Fiereหรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก มลิาน-เจนวั-McArthurGlen Outlet-สนามบนิ-ดไูบ   (อติาล ี– ยูเออ)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวั เมอืงใหญ่สดุของ 

อติาลทีางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ อาจเป็นจุดแรกทีจุ่ดประกายความหวังและจตินาการของโคลัมบัสทีจ่ะ

กา้วผ่านผนืน ้ากวา้งใหญ่ไปยังโลกทีเ่ขาใฝ่ฝัน น าทา่นถา่ยรูปบรเิวณอา่วเจนวั อันเป็นทา่เทยีบเรอืสาราญ 
เรอืยอชทห์รู เรอืใบสขีาวละลานตา และยังคงมเีรอืโบราณจาลองขนาดยักษ์ ดปืูนไฟ สลกัเสลาดว้ยรูปปั้น

อันวจิติรคลา้ยย ้าเตอืนใหร้ะลกึถงึความส าเร็จอันยิง่ใหญ่ของชาวเมืองเจนัวคน น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 
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มหาวหิารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่ทีส่รา้งข ึน้ในแบบโรมันเนสคแ์ละโกธคิ ในสมัยศตวรรษที ่12-14 
และน ้าพุ กลางเมือง น าท่านเยี่ยมชม เปียซซ่า เฟร ์รารี ่ซ ึง่สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นบรเิวณทีโ่คลมับัสเคย

อาศยัอยู่เมือ่ครัง้ตอนเด็กๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สูS่erravalle Designer Outletเป็นสถานทีท่ีร่วมสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมอืงและจาก

ดไีซเนอรช์ัน้น าระดบัแถวหนา้ของอติาล ีมรีา้นคา้แฟชัน่และสนิคา้ตา่งๆกว่า 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce 
& Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, 
Moschino, Bulgari, Bose, และอื่นๆ โดยสนิคา้แฟชั่นจะลดราคาตัง้แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ปีอสิระ

อาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ 

EK092(บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีเ่จ็ด ดไูบ-กรงุเทพฯ        (ยูเออ-ีไทย) 
06.25 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 372(บรกิาร
อาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

19.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 
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อตัรานีร้วม 
✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

✓ ค่าทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่
สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่ค ืนเงนิ

คา่ธรรมเนยีมทกุกรณี 
 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยูโรx 5วนั = 10ยูโร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บาท 
 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 
วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน 

3. หากไม่ช าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง ให ้

ทา่น 
 ตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วันเก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู(วซี่าไมผ่า่น)ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่
วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดย

หัก 

 เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และไม่รับผดิชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ เช่นภัยธรรมชาต ิ
ปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิท  
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 จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ 

 ก าหนดเชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ข ึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 
6. โรงแรมที่พักในยุโรปสว่นใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศที่มีอากาศเย็น และหอ้งพัก 3 

ทา่น 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BEDซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 
เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกน
ลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทตูมคีวาม

ตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวั
เพือ่ยืน่วซีา่) 

1. พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไม่ว่าจะเคยมวีี
ซา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่  

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 น ิว้(แบบหนา้ใหญ)่ จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน)  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป  หลังจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด  

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค์

หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน  
6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอและมี

จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลบัสูภู่มลิ าเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถงึเดอืนปัจจุบัน โดยการปรับ
ยอดสมุดในบัญช ีตอ้งมยีอดอัพเดตไม่เกนิ 15 กอ่นวันนัดหมายยืน่วซีา่ และหนังสอืรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมี

อายุไม่เกนิ 15 วัน นับจากวันยืน่ สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
7. กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  
8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา (ตวัจรงิ) เทา่นัน้  

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 
มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่า
การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง  
10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
11. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็
ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืใน

การเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร
ดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิ
ของสถานฑตูฯเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

13. การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการ
ยืน่วซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร หากทา่น
ตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซี่ากบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจงา่ย  

แตก่รณุาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่น ัน้ *** 
 
 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………
……….. 

นามสกุล 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………. 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………

………….………… 
ชือ่ตวั 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….. 
วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..……
……………… 
สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/

ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………
……….……….. 

สญัชาตปิจัจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก
ปจัจบุนั……………………………………………….…….. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้

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

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

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย์

........................................ 
 
โทรศพัท ์(มอืถอื) …………………………………………….……………………..……..………… 

E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….....................

................................................ 
 
สถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ)

 ............................................................................................. 
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ทีอ่ยูท่ ีท่ างานหรอืสถานศกึษา
.......................................................................................................................... 

 
..........................................................................................................รหสัไปรษณีย์

......................................... 
ต าแหนง่
งาน .................................................................................................................................................

. 
 
โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน

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

รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ ืน่.....................................จ านวน
................................. 
 

แหลง่ทีม่า
........................................................................................................................................................ 

 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 

 
ชือ่-นามสกลุ  บดิา
.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกลุ มารดา
 .................................................................................................................................. 
 

ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส
 .................................................................................................................................. 

วนัเกดิ คูส่มรส
................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส

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

วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
 ไมเ่คย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที่

................................................................ 
เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

ไมเ่คย 
เคย (กรณุาระบวุนัที ่หาก
ทราบ)...................................................................................................... 

ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย 
เคย (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ)............................................................................................................. 
 

 
ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ ืน่ออกให ้  
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      โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 
                                                              

        ทีอ่ยู…่……………………………………………………. 
 

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

***** 

 หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 
 ท ัง้ส ิน้ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้  
 

 
 

 
 

 


