
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNINA EXPRESS THE PANORAMIC TRAIN 

 มิลาน-เจนวั-ยอดเขาทิตลิส-ลเูซิรน์-เมืองครู-์เซนตก์ลัเลน 

เซนตม์อริตส-์ทะเลสาบโคโม่-Serravalle Designer Outlet 

 

อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 

18.00น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4ประตู 

9แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

21.25น. ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ-มิลาน-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส   (ดไูบ-อิตาลี-สวิสฯ) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.35น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK101 (บริการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสู่

เมือง แองเกิลเบิรก์  ของสมาพนัธรฐัสวิส ระหวา่ง ชมทิวทศัน์ สองขา้งทาง และสมัผสัความสวยงามของ

ธรรมชาติแหง่สวิสเซอร์แลนด ์ เมืองแองเกิล เบิร์ก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชัน้นําของสวิตเซอร์แลนด ์โดยตวั

เมืองน้ันตัง้อยูบ่นเนินเขาใกล ้ๆ กบั "ภูเขาทิตลิส " (Mount Titlis) ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดบัน้ําทะเลหน่ึงกวา่ 

10,000 ฟตุ หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบนัเมืองแองเกิลเบิร์กไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงอลัไพน์รีสอร์ทท่ีใหญท่ี่สุดในภาค

กลางของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ีแลว้เมืองยงัเป็นเสมือนแมเ่หล็กท่ีสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวใหม้าเยือนได ้

ท ัง้ในชว่ งฤดูรอ้นทัง้สองและฤดู หนาว โดยเมืองใหญ่ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้มือง น้ีคือเมืองลูเซิร์นและเมืองซูริค สาํหรับ

บรรยากาศภายในเมืองน้ันคอ่นขา้งเงียบสงบ โดยในชว่งฤดู รอ้นจะมีกิจกรรมทอ่งเที่ ยวสาํคญัๆไดแ้ก ่การเดิน

ทางไกล, ขี่ มา้ และขี่ จกัรยานภูเขา สว่นในชว่งฤดูหนาวจะเป็นการเลน่สกี การลากเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นสู่

ยอดเขาทิตลิส  ( TITLIS) แหลง่เลน่สกีของ

สวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะ

ไมล่ะลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยกัษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเคร่ือง

แรกของโลกท่ีช่ือวา่ REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานี

บนยอดเขาทิตลิสหลงัจากน้ันใหท้า่นไดส้นุกกบักิจกรรมบน

ยอดเขาแหง่น้ีไมว่า่จะเป็นการ ชมถ ้าน ้าแข็งซ่ึงเป็นถํา้ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน้ําแข็งพรอ้มมีคาํ

อธิยายเป็นจุด ๆ  หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป

รวมถึงการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี รา้นขายของ ท่ีระลึกและ ลานหิมะ ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด ซ่ึงจะเป็นชัน้ท่ีทา่สามารถ

เดินยํ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางกลั บลงจากยอด

เขาสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Terrace  Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 



 

วนัท่ีสาม ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-เมืองเซนตก์ลัเลน  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันนํา

ทา่นเดินทางสู ่ เมืองลูเซิรน์  อดีตหวัเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่

นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนิน เขาและไหลเ่ขา สลบั

แซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่นําทา่นชมและ

แวะถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน้ํ่ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่

ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  สะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน้ํา จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมี

ภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่า

เสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สีย หายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด นําทา่นชม รปู

แกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาท

สญัลกัษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนดอ์ยู ่โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์

จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองเซนตก์ลัเลน (St. 

Gallen)เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ท่ีไดร้ับช่ือมาจากนักบุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพร่

ศาสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษท่ี 7 แตป่ัจจุบนัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางวงการแฟชัน่เส้ือผา้ของ

สวิสเซอร์แลนด ์นําทา่นชมเขตเมืองเก่า  อาคารบา้นเรือนสมยัเกา่เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค เป็นแบบ

เฉพาะของสไตลบ์าร็อค จากน้ันนําทา่นถา่ยรูป มหาวิหาร เซนตก์ลัเล น และ  หอ้งสมุดแอบบีย์ หอ้งสมุดที่

เกา่แกท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนดแ์ละเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาคริสตท่ี์ใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก จากน้ัน

ใหท้า่นไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอีกหน่ึงถนนท่ีมีอาคาร บา้นเรือนสไตล์

บาร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกัณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เมืองครู-์เซนตม์อริตส-์ BERNINA EXPRESS-ทิราโน่-โคโม่   (สวิสฯ-อิตาลี) 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทา่นเดินทางสูเ่มืองคูร ์(Chur) เมืองเกา่ริมแมน้ํ่าไรน์ 

เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 5,000 ปี ถือ

เป็นเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมืองเกา่แกแ่ตก็่

ไดร้ับการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี มีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเกา่ ทุ ก

อยา่งภายในเมืองไมว่า่จะเป็นลกัษณะอาคาร ลวดลายตา่งๆ

ในเมือง จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่ เมืองเซนตม์อริตส์  (St. 

Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ตัง้อยูบ่นสว่นหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ใน



 

ระดบัความสูงท่ี 1775 ม. เหนือน้ําทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหงา่นสูง

ท่ีสุด ท่ีระดบั 4049 ม. อยูห่า่งจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไมก่ี่กิโลเม ตร เซนตม์อริตส ์แบง่ออกเป็นสองสว่น 

คือ สว่นท่ีอยูบ่นเขา และสว่นท่ีราบโดยมีทะเลสาบขัน้อยูต่รงกลาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากน้ันนําทา่น

เดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หน่ึงในเสน้ทางของ

รถไฟ Glacier Express ซ่ึงเป็นรถไฟ  Panoramic Train ท่ี

ชา้ท่ีสุดเพ่ือใหท้า่น สมัผสับรรยากาศเสน้ทางรถไฟท่ีเกา่แก่

และสวยงาม  เป็นเสน้ทาง มีช่ือเสียงมากท่ีสุด แหง่หน่ึง ของ 

Switzerland ทา่นไดช่ื้นชมทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงามราว

กบัสรวงสวรรค ์โดยรถไฟน้ันจะเดินทางขา้มผา่นเทือกเขาแอ

ลป์บนความสูงกวา่ 2000 เมตรจากกระดบัน้ําทะเล และยงัเป็นเสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีองคก์าร 

UNESCO ใหก้ารยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ี่ เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ ท่ีอยูใ่นแควน้เวทติน

ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลีกบัสวิตเซอร์แลนด์ หลงัจากน้ันนํา

ทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู ่ เมืองโคโม  เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์โคโมเป็นเมืองท่ีต ัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็น

เมืองทอ่งเที่ ยวยอดนิยมแหง่หน่ึง เป็นแหลง่รวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ,์ พิพิธภณัฑ์, สวน, โรงละคร , วงัเกา่

อยูม่ากมาย โดยในปี 2013 โกโมมีจาํนวนผูม้าพาํนักคา้งคืนถึง 215,000 คน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูม้าเยือนมากท่ีสุด

เป็นอนัดบัส่ีของแควน้ลอมบาร์เดียรองจากมิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน    (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่บริเวณ ทะเลสาบโคโม  (Lago 

di Como) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ตัง้อยูใ่กลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทาง

เหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงท่ียงัมีป่าไมเ้ขียวชะอุม่ 

หลายจุดบนชายฝั่งเป็นชอ่งเขาแคบและหนา้ผาท่ีสว ยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียด

สุดสายตาเป็นกาํแพงธรรมชาติท่ีสรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์น้ันมีหิมะ

ปกคลุมอยูต่ลอดปี จึงทาํใหส้ามารถเลน่สกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมา

ทอ่งเที่ ยวพั กผอ่นกนัอยา่งไมข่าดสายหลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่ กรงุมิลาน  (MILAN) เมืองสาํคญัทาง 

ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณที่ ราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํวา่ MID-LAN ซ่ึง

หมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวั น ณ ภตัตาคาร  หลงัจากน้ัน นํา

ทา่นเดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 

Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือ

ท่ีเรียกวา่ ดูโอโม่ (DUOMO )ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหาร

ประจาํเมือง สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปี

หลงัจากน้ัน ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือ

เรียกวา่ "มหาวิหารเมน่ " มีรูปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ 



 

ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณน้ัน

ยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดเ์นม ซ่ึงมีจาํหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตาม

อธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณKlima Hotel Milano Fiereหรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก มิลาน-เจนวั-McArthurGlen Outlet-สนามบิน-ดไูบ   (อิตาลี – ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากน้ัน นําทา่นเดินทางสู่ เมืองเจนัว  เมืองใหญสุ่ดของ 

อิตาลีทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ อาจเป็นจุดแรกท่ีจุดประกายความหวงัและจิตนาการของโคลมับสัที่ จะกา้ว

ผา่นผืนน้ํากวา้งใหญไ่ปยงัโลกท่ีเขาใฝ่ฝนั นําทา่นถา่ยรูปบริเวณอ่าวเจนัว อนัเป็นทา่เทียบเรือสาราญ เรือยอชท์

หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจาลองขนาดยกัษ ์ดูปืนไฟ สลกัเสลาดว้ยรูปปั้นอนัวิจิตรคลา้ย

ยํา้เตือนใหร้ะลึกถึงความสาํเร็จอนัย่ิงใหญข่องชาวเมืองเจนัวคน นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารซานลอเรน

โซ หรือ ดูโอโมท่ี่สรา้งข้ึนในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค ในสมยัศตวรรษท่ี 12-14 และน้ําพุ กลางเมือง นําทา่น

เย่ียมชม เปียซซ่า เฟร ์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ีแหง่น้ีเคยเป็นบริเวณที่ โคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่ม่ือครั้งตอนเด็กๆ อิสระให ้

ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet เป็น

สถานท่ีท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมืองและจ ากดีไซเนอร์ชัน้นําระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มี

รา้นคา้แฟชัน่และสินคา้ตา่งๆกวา่ 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอ่ืนๆ โดยสินคา้

แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต่  30% - 70% ตลอดทัง้ปีอิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน์  เที่ ยวบินท่ี 

EK092(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน์  เที่ ยวบินท่ี EK 372(บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ี

ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม  

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถ

เขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นําเที่ ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโรx 5วนั = 10ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มิถุนายน 20-26 มิ.ย. 2562 43,900 

กนัยายน 12-18 ก.ย. 2562 43,900 



 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

 ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธิ

ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน )ทางบริษทัจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน 

 กาํหนดเชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้น่ัง  LONG LEG  ข้ึนอยูก่บั ทางเจา้หนา้ท่ีสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

 

 



 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

4. ใบรบัรองการท างาน จากบริษทัท่ีทา่นทาํงานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน  โดยระบุตาํแหน่ง , อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงาน

ตามปกติหลงัครบกาํหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใ บ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํนวนไม่

ต ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามา รถท่ีจะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอด

อพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือ

เขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก็่ต ้ องชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การย่ืนวีซา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร หากท่าน

ตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 



 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………… .………… 

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………… .………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………………………………………………… ..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………… .……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ............................... สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………… .……..  

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้

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

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

........................................................................................................... รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื) …………………………………………… .……………………..……..…………E-mail………………………………………………… . 

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) .............. ............................................................................... 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... รหสัไปรษณยี.์........................................ 

ต าแหน่งงาน ..................................................................................... .............................................................  
 

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

รายไดต่้อเดือน......................... .............บาท  รายไดอื้่น..................... ................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า............................................................................................................................. ....................... .... 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.............................................................................. ......... .................... ............................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา ................................................................................................... ............................... 
 



 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .............................................................................................. .................................... 

วนัเกิด คู่สมรส.............................................................. ........................................................................ .......... 

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส....................... .................... .......สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่......................................... ถงึวนัที.่...............................................................  

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................... ................................................................................ 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................  

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................  

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………… .. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

 ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 

 

 

 

  


