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9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) - สวิตเซอร์แลนด์  

 

กรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

119,900 บาท  

(ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - เบอร์กาโม – เซอร์มิโอเน่ – เทรนโต - โบลซาโน - ออร์ติเซ่ – เทือกเขาโดโลไมท์ - 

ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – ทิราโน่ - นงัรถไฟเบอร์นน่ีา เอก็ซ์เพรส  - เซนต์โมริตส์  - ซูริค  

ปอนเตรสซีนา -  ดาวอส - ลกิเตนสไตน์ - วาดุซ - อพัเพนเซลล์  - ซังต์กลัป์เลน -  แรพเพอร์ชวิล โยนา - ซูริค 

ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  26 ก.ค. – 3 ส.ค. 66 / 9 – 17 ส.ค. 66 / 11 – 19 ต.ค. 66 / 13 – 21 ต.ค. 66 

20 – 28 ต.ค. 66 / 1-9 ธ.ค. 66 
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9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) - สวิตเซอร์แลนด์  
วันแรก กรุงเทพมหานคร - มิลาน 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดท้ีเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหวา่งเทียวบินสู่กรุงมสักตั 

ประเทศโอมาน  

12.00 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลียนเครือง เทียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินตามอธัยาศยั  

14.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมิลาโนมลัเปนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเครืองบิน 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาโนมลัเปนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก Novotel Milano Malpensa **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสอง มิลาน – เบอร์กาโม - เซอร์มิโอเน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือทีเรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารทีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง

จากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้างขึน

ในปี ค.ศ.  แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป

สลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยูก่ว่าสามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปันทองขนาด  เมตร ของพระแม่

มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น

ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล

เรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ทีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชอ้ปปิงสินคา้

แบรนดเ์นมซึงมีจาํหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) หนึงในเมืองทีมี

ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของแควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ซึงในอดีตเคยเป็นถินฐานของชนเผา่เซลติกส์ 

นอกจากนียงัเป็นหนึงในเมืองของอติาลีเพียงไม่กีแห่งทีรอดพน้จากภยัพินาศครังใหญ่ในช่วงสงครามโลกครังที 2  

 
นําท่ านชม จัตุ รัส เวคเคี ย (Piazza Vecchia) ตังอยู่ ใจกล างย่าน เมืองเก่า ซึ งล้อมรอบไปด้วยกลุ่ มอาค าร 

สถาปัตยกรรมยุคกลางอันมีเสน่ห์ นําท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลาง

ศตวรรษที 11 ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง ซึงสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Cappella Del Colleoni) ซึงโดด

เด่นดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหินอ่อนหลากสีสัน จากนนันาํท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมืองเบอร์กาโม (Bergamo 

City Gate) อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเบอร์กาโม 
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นาํท่านเดินทางสู่ เซอร์มิโอเน (Sirmione) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.) ทางตอนเหนือของอิตาลี 

เมืองทีถูกลอ้มรอบดว้ยมหาสมุทรเป็นดงัเมืองลอยนาํทีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ เพราะยงัมีซากปรักหักพงัของ

โบราณสถานหลายร้อยปีก่อนตงัอยูที่นี โดยมีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งคาบสมุทรเซอร์มิโอ” และเป็นดงัเวนิสสอง 

เพราะบา้นเมืองในเซอร์มิโอเนอยู่ท่ามกลางแหล่งนาํ และภูมิประเทศทีเป็นแหลมยืนเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา

(Garda)ทีมีความสวยงาม ชมความงดงามขอ ทะเลสาบการ์ดา ทีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทีสวยงามกวา้งไกล

และถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทงัสองดา้น ในอดีตเคยเป็นเมืองทีมีผูค้นทีมีฐานะในยุคสมยัโรมนัใชเ้ป็นทีพกัผ่อน

หย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบทีไดรั้บความนิยมอย่างมาก  ถ่ายรูปกับ ปราสาทเก่าแก่ของ

เมือง The Scaliger Castle of Sirmione เดิมเป็นทีอยู่ของพวกขุนนางในอดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภณัฑ์ สร้างในปี 

1277 เมืองนีเคยอยูใ่นการปกครองของตระกูล Scaliger  

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Hotel Alfieri **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสาม เซอร์มิโอเน่ - เทรนโต - โบลซาโน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองเทรนโต (Trento) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เมืองทีมีความสําคัญ

นับตงัแต่สมยัโรมนั นาํท่านเขา้ชม Castello Del Buonconsiglio เป็นปราสาททีใหญ่ทีสุดในภูมิภาค Castello Del 

Buonconsiglio ซึงเป็นทีประทบัของเจา้ชายแห่ง Trento ตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที 13 ถึงปลายศตวรรษที 18 หอคอย

กลมขนาดใหญ่ครอง Castelvecchio ในคริสตศ์ตวรรษที 13 ซึงเป็นส่วนทีเก่าแก่ทีสุดโดยมีสไตล ์Magno Palazzo 
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ในสไตล์อิตาเลียนสมัยเรอเนสซองส์ในคริสต์ศตวรรษที 16 และ Baroque Giunta Albertiana ในช่วงปลาย

ศตวรรษที 17 ทางตอนใตสุ้ดคือ Torre Aquila ซึงภายในตกแต่งดว้ยศตวรรษที 15 เป็นพิเศษ 

นาํท่านเทียวชม Piazza del Duomo จตัุรัสหลกั ของเมืองเทรนโต Trento ซึงตงัอยู่ในศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของ

เมือง เมือเวลาผ่านไป จตัุรัสนีปรากฏในยุคกลาง จตัุรัสนีมีรูปทรงสีเหลียม และลอ้มรอบไปทางทิศใตโ้ดยมหา

วิหารซานวิกิลิโอ อาสนวิหาร สไตล์โรมาเนสก์ สร้างขึนตงัแต่ศตวรรษที 13 บนซากปรักหักพงัของมหาวิหาร

คริสต์โบราณ ฝังตะวนัออกของจตัุรัสมี อาคาร Palazzo Pretorio อีกสองด้านของจตัุรัสมีบา้นทีมีภาพปูนเปียกซึง

สร้างขึนระหว่างศตวรรษที 14 ถึง 16 ทางด้านตะวนัตก ถ่ายรูปจัตุรัสอนังดงามพร้อมถ่ายรูปกับ นําพุ 2 แห่งที

ตกแต่งจตุัรัส ไดแ้ก่ นาํพุเนปจูน และนาํพุแห่งนกอินทรี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง  กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เมืองทีลอ้มรอบ

ดว้ยแม่นาํ เมืองหลวงของภูมิภาคไทโรลใต ้(South Tyrol) ทีนีแม่นาํ Talvera จะไหลลงไปในแม่นาํ Israco และมา

รวมกนัเป็นแม่นาํ Adige เนินเขาทีเป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวนัออกนนัเหมาะ

กบัการพกัผ่อนแบบผอ่นคลายอยา่งยงิ  
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นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารโบลซาโน (Duomo Bolzano) มหาวิหารใจกลาง Piazza Walther และสร้างขึนครังแรกใน

ศตวรรษที 4 ในปีต่อ ๆ มามหาวิหารก็มีการเปลียนแปลงเพิมเขา้มาและไดรั้บการบูรณะ จุดเด่นของอาคารแบบ

กอธิคแห่งนีคือหลงัคากระเบืองทีสวยงามหลงัคานีมีรูปแบบเพชรสีเขียวสีขาว และสีเหลือง โดดเด่นเหนืออาคาร

ทีอยู่โดยรอบ ภายในโบสถมี์เสาหินหลากสีและแท่นบูชาหลกัทีตกแต่งอย่างดี นอกจากนียงัมีพิพิธภณัฑที์บนัทึก

ประวติัความเป็นมาของโบสถแ์ละมีสิงประดิษฐ์และวตัถุโบราณทีสวยงาม นาํท่านเดินสํารวจเมืองเก่า และเพลิด

เพิลนกบัการชอปปิง  จตัุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe ถ่ายภาพกบั นาํพุแห่งเนปจูน นาํพุเพียงแห่งเดียวในเมือง

แห่งศตวรรษที 18 ทีสร้างขึนเพือจดัการกับปัญหาดา้นสุขอนามยัและนาํประปา รูปปันนาํพุแห่งนี เป็นผลงาน

ของโจอาคิม เรอีส โดยอิงจากแบบจาํลองโดยจอร์จ เมยร์์แห่งฟีเอ (ค.ศ. 1745) และไดรั้บการจดัประเภทให้เป็น

หนึงใน 100 นาํพุทีสวยทีสุดในอิตาลี 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Stadt Hotel Citta **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสี โบลซาโน่ - ออร์ติเซ่ - เทือกเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูลน่ิา - โบลซาโน่ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) เมืองศูนย์กลางทางฝังตะวนัตกของโดโลไมต์รองๆ ลงมาจากเมือง 

Bolzano เมืองทีมีวิวสวยงาม มีเทือกเขาลอ้มรอบอนังดงาม แปลกตา นาํท่านนงักระเชา้ Cable car สู่ อลัเป ดี ซีอูซี 

Alpe di Siusi  ทุ่งหญา้บนภูเขาทีใหญ่ทีสุดในยุโรป และยงัไดข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco อีกดว้ย  ชมวิว

ทิวทศัน์ แบบพาโนรามา สัมผสัความงดงาม อนัมหัศจรรยข์องดินแดน เทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชม

ทศันียภาพอนัยงิใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา  Sasolungo Mountain Range ทีมีรูปทรงประหลาดยอด

เขาแหลมชนัเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลดัเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อน

ท่านจะไดตื้นตาตืนใจกบับรรยากาศสุดทีจะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนนันาํท่านนงั

กระเชา้กลบั ลงสู่ดา้นล่าง  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee)  (ระยะทาง 90  กิโลเมตร ใช้เวลา

ประมาณ 1.45 ชม.) ในเขตอุทยานแห่งชาติ  Fanes Sennes Braies เขตป่าสงวนทีใหญ่ทีสุดใจกลางเทือกเขาโดโล

ไมท ์ทะเลสาบทีไดข้ึนชือวา่ไข่มกุแห่งโดโลไมต ์ตงัอยูใ่นหุบเขาโดโลไมต ์และยงัไดเ้ป็นส่วนหนึงใน มรดกโลก 

(Unseco) อีกด้วย ให้ท่านเก็บถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ เชือกันว่าทีนีเป็นประตูสู่ดินแดนใตพ้ิภพตาม

ตาํนาน ทุกๆร้อยปีในคืนพระจนัทร์เต็มดวงเจา้หญิงในตาํนานจะออกมาจากเนินเขา Sass Dia Porta ภาษาลาติน

หมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พร้อมส่งเสียงแตรทีดงักึกก้องไปทวั เทือกเขาโดโลไมท์

บา้งก็ว่า ครังหนึงเคยมีถาํตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถาํ เหมือนจะฝังเจา้หญิงไวข้ดัขวางไม่ให้คืนความ

รุ่งโรจน์แก่อาณาจกัรของพระองค์ตลอดกาล ทะเลสาบ Braies ตงัอยู่ริมขอบทางทิศเหนือของอุทยานมีทางเดิน

อยา่งดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ มิซูลิน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบทีหลบซ่อนตวัในหุบเขา ทะเลสาบธรรมชาติที

ใหญ่ทีสุดในคาดอร์ (Cadore) แห่ง อิตาลี โดยอยู่ในระดบัความสูง 1,754 เมตร เหนือระดับนาํทะเล ลกัษณะของ

ทะเลสาบมิซูรีน่ามีความยาว 2.6 กิโลเมตร และ มีความลึกทีสุดอยู่ที 5 กิโลเมตร ทะเลสาบมิซูรีน่ามีธรรมชาติอนั

งดงามและเป็นเอกลกัษณ์ทงัผืนนาํทีสะทอ้นกบัหุบเขา ขนาดใหญ่เป็นดงัภาพพืนหลงัให้วิวทิวทศัน์สมบูรณ์ของ

หุบเขาโดโลไมทท์ีมีความงดงามดุจในเทพนิยาย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 120 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Stadt Hotel Citta **** หรือเทียบเท่า  
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วันทีห้า ทิราโน่ – รถไฟ เบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส - เซนต์โมริสต์  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (Tirano) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) เมืองตาก

อากาศแสนสวยของอิตาลีท่ามกลางธรรมชาติ กลางหุบเขา  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านสัมผสับรรยากาศ นงัรถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอก็ซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานี เมืองทิราโน่ มุ่งหนา้สู่

สถานีปลายทาง St. Moritz16 ซึงเป็นรถไฟสายทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการครังแรก

เมือปี ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชวัโมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 

อุโมงค ์ไต่ระดบัเป็นขนัๆสู่ความสูงกวา่ 2,253 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ 

ยาว  เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน  ซุ้มโคง้ คลา้ยกับสะพานส่งนาํโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้

ลดระดบัลงมาจากเชิงเข่าสู่พืนราบ  ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญ้า และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซึง

เส้นทางรถไฟสายนีไดรั้บการประกาศเป็นหนึงในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือปี ค.ศ.2008  (หาก

รถไฟเบอร์นีน่าเอก็ซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะเดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน) 

 
 

16.00 น. เดินทางถึง เมืองเซนตโ์มริตส์ (St. Moritz) เมืองทีอยู่ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตงัอยู่บนส่วนหนึง

ของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงที 1,775 เมตรเหนือนาํทะเล เมืองทีไดชื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศทีมีชือเสียง

และศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตงัอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐทีใหญ่ทีสุดและ

อยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตงัอยู่บนยอดทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอลป์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัเซนต์โมริตส์ 

(Lake St. Moritz) ซึงจะพบกับความงดงามของนําใสสีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนําใน

ทะเลสาบจะกลายเป็นนาํแข็ง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซือของฝาก ไม่วา่จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นม หรือ 

สินค้าพืนเมือง ในย่านจตัุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรี

สอร์ทแห่งนี 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Laudinella Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีหก เซนต์โมริสต์ – ยอดเขา Diavolzezza - ดาวอส - วาดุซ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอนเตรสซีนา (Pontresina ) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)  นาํท่าน

ขึนเคเบิลคาร์สู่ยอดเขา Diavolzezza ทีมีความสูง 2,978 เมตร เหนือระดับนําทะเล ชมวิวของธารนาํแข็งอายุนับ

หมืนปี หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นแพะภูเขาทีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพบนยอดเขา 

พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเต็มที  

 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ตงัอยู่เขตรอบ

แม่นาํ Landwasser ซึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ทีความสูง 1,560 เมตร (5,120 

ฟุต) ซึงเป็นเมืองทีสูงทีสุดในยโุรป และเมืองนีถูกจดัให้เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ทีใหญ่ทีสุดของสวติเซอร์แลนด ์และ

สูงทีสุดในยโุรป นอกจากนีเมืองนียงัโด่งดงั เรืองของอากาศทีดี สภาพแวดลอ้มเหมาะแก่การรักษา และฟืนตวัจาก
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โรคปอด เมืองนีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของไทย โดยในธนบตัรทีระลึกฉบบัละ 20 บาท ทีทาง ธนาคาร

แห่งประเทศไทยไดจ้ดัพิมพข์ึนโดย ไดเ้ชิญพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ในหลวง ร.9 เมือสมยัยงัทรงพระเยาว ์ซึง

ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ (Seehof hotel) ซึงอยู่ทีเมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน นําท่านแวะถ่ายรูป

กบัโรงแรมเซโฮฟ 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัวโมง) เมืองหลวงของ 

ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ทีมีประชากรเพียง 38,200 คน มีพืนทีทงัหมดเพียง 160 

ตารางกิโลเมตร อยู่ในทวีปยุโรปกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียวในโลกทีมีภาษา

ราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หนึงในประเทศทีรํารวยทีสุดในโลก 

รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั นําท่านสู่จุดชมวิวของเมืองถ่ายรูปคู ่กบัปราสาทวาดุซ (Vaduz 

Castle) เป็นปราสาททีพาํนกัของราชวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์ ตงัตระหง่านอยู่เหนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 

เมตร เป็นสถานทีสําคญัอีกหนึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีตน้กาํเนิด

ในศตวรรษที 12 เทียวชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑต์่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของที

ระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ทีมีชือเสียงโด่งดงั หรือให้ท่านไดเ้ลือกซือนาฬิกา และเครืองประดบัชือดงั แหล่งรวม

นาฬิกาชนันาํมากมาย  
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นาํท่านเขา้ชมวิหารเซนต์ฟลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หนึงในสถานทีสําคญัทีเป็นทีรู้จกัมาก

ทีสุดในเมืองวาดุซ สร้างขึนในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้นนอกของวิหารมีหอคอยทีมี

ลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถ์ทีธรรมดามาก แต่เป็นสถานทีมีความสาํคญัทางศาสนาทีสาํคญัของเมืองวาดุซ  
  

คาํ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Hotel Vaduzerhof By B_Smart **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีเจ็ด วาดุซ (ลกิเตนสไตน์)- อัพเพนเซลล์ – ซังต์กลัเลน - ซูริค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซลล์ (Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมง) เมืองชนบทอนั

แสนงามกบัชีสอนัเลืองชือ เมืองเลก็ๆตงัอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองทีไดชื้อว่าเมืองการ์ตนูในนิยายชาว

สวิส เป็นเมืองทีสวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนทล์าย สวยงามในแบบชาเล่ตส์วิส เป็นเมืองทีรายรอบดว้ยภูเขา

และมีแม่นาํไหลผ่าน และมีอากาศบริสุทธิมาก นาํท่านเดินเล่นในเมืองอพัเพนเซล ทีมีสีสันและลวดลายสวยงาม

บนจิตกรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระให้ทา่นไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ และหมู่อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั  
 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซังต์กัลเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 17 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองวิหารใหญ่

ศูนยก์ลางศาสนา เมืองทีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตงัแต่สมัยยุคกลาง นําท่านเทียวชมเมืองและ

ถ่ายรูปกบัโบสถซ์งัทก์ลัเลิน (Convent of St Gall) ซึงสร้างขึนตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยงัเป็นทีตงัของ

หอสมุด Stiftsbibliothek ซึงไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มี

จิตรกรรมฝาผนงัอนัขนึชือและภาพเขียนเฟรสโก ทอีอกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรชือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองแรพเพอร์ชวิล (Rapperswil) หรือชือเต็มคือ Rapperswil-Jona (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) นาํท่านเทียวชมเมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา เมืองทีไดชื้อว่า “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” 
ทีนีมีการปลูกดอกกุหลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี ทาํให้เมืองนีมีความ

โดดเด่นเพราะช่วงดงักล่าวจะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบหลากหลายสายพนัธุ์ นอกจากนีเมืองนียงัเป็นอีกเมืองเก่าแก่ 
สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 18 จะเห็นไดจ้ากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณทียงัคงเหลืออยู ่นาํท่าน

เทียวชมภายในเมืองเก่าแห่งรัพเพอร์ชวิล จากนนันําท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke 

Rapperswil-Hurden) ทีสร้างเชือมระหว่างเมืองรัพเพอร์ชวิล และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นับเป็น

สะพานไมท้ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษเ์ป็นอย่างยงิ 

 
 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Hotel Courtyard by Marriott Zurich North **** หรือเทียบเท่า 
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วันทีแปด ซูริค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่นํา

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายทาํภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนีบริเวณนียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross 

Munster อีกดว้ย จากนันนําท่านสู่ Linderhof Strasse ซึงเป็น ฉากเปิดเรือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเลืองชือ 

พร้อมกบัววิแม่นาํลิมมตั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนม

ต่างๆ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 

บ่าย นําท่ านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซึงเป็นผลิตภัณ ฑ์ช็อกโกแลตลินด์  ส่งออกทีมี ชือเสียงของ

สวิตเซอร์แลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

16.30 น.  นาํท่านสู่สนามบิน เพือเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที WY154 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6.45 ชวัโมง) 

 

วันทีเก้า   กรุงเทพฯ 
 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชวัโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) - สวิตเซอร์แลนด์  
ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  26 ก.ค. – 3 ส.ค. 66 / 9 – 17 ส.ค. 66 / 11 – 19 ต.ค. 66 / 13 – 21 ต.ค. 66 

20 – 28 ต.ค. 66 / 1-9 ธ.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ค. - ธ.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 

พกัเดยีวเพมิท่านละ 21,000 

เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 115,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตวัเครืองบินหักออก BKK-MCT-MXP//ZRH-MCT-BKK) 27,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 7/2/2023) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพอืทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 ก.ก., กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบไุว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน WY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปตา่งๆ 
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อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้อิตาลี 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย % 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่าดาํเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน

ใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใช้จ่ายในการยนืวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย

ตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีมีผู้เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 
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 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตวัเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนัว่าทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํ

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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 หากทา่นซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนักส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา

ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน นันหมายถึงจะชดเชยตามนําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย

ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอติาลี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 – 10  วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืนเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพอืขอยืนวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพนืเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเหน็คิวและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป

กบัหน้าวีซ่าทีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านัน*** 

3. สาํเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และให้ระบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
 

เอกสารรับรองการทํางานทีออกในลกัษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีจะยืนวีซ่า 
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11. หลกัฐานการเงิน :   

- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ระบุชือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น

ตามตวัสะกดในพาสปอร์ต ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน นบัขนึไปจากเดือนทีจะยนืวซ่ีา มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยนืวี

ซ่า) ใหธ้นาคารประทบัตรารับรองสาํเนาทุกหนา้ 

 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านัน หรือ กระแสรายวันทีไม่ติดลบ ************** 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใช้เป็นบญัชีหลกัในการยนืได)้  

     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยนื 

หากใชบ้ญัชีฝากประจาํในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงันี 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดชือใหถู้กตามพาสปอร์ต  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 


