
	 	

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BERNINA EXPRESS THE PANORAMIC TRAIN 

มิลาน-เจนัว-ยอดเขาทติลิส-ลูเซิรน-เมืองคูร-เซนตกัลเลน 

เซนตมอริตส-ทะเลสาบโคโม-Serravalle Designer Outlet 

อิตาลี สวิตเซอรแลนด 7วัน 



	 	

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4ประตู 

9แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-มิลาน-ลูเซิรน-สะพานไมชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน  

                (ดูไบ-อิตาลี-สวิสฯ) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

03.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK101 (บริการ 

 อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู 

เมืองลูเซิรน ของสมาพันธรัฐสวิสระหวางชมทิวทัศนสองขางทางและสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแหง

สวิสเซอรแลนด  ลูเซิรนอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหง

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมีภูเขา

ใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียว

ชอุม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชมและแวะถายรูปกับสะพานไมชาเปล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ่ึงขามแมนํ้ารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก 

ที่ สุ ด ในโลก  มีอา ยุหลายร อยป  เป น สัญลักษณและ

ประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเปน

สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เช่ือมตอไปยัง

ปอมแปดเหล่ียมกลางนํ้า จ่ัวแตละชองของสะพานจะมี

ภาพเขียนเ ร่ืองราวประวัติความ เปนมาของประ เทศ

สวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนา

เสียดายที่ปจจุบันสะพานไมน้ีถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตอง

บูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโต

บนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของ

สิงโตจะมีโลห ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนด

อยู โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯในดานความ

กลาหาญ ซ่ือสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส 

ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระ

เจาหลุยสที่ 16  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Terrace  Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม แองเกิลเบิรก-ยอดเขาทิตลิส-เมืองเซนตกัลเลน     (สวิสฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก 

เมืองแองเกิลเบิรก เปนอีกหน่ึงเมืองรีสอรทช้ันนําของสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"



	 	

ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับนํ้าทะเลหน่ึง

กวา 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปจจุบันเมืองแองเกิลเบิรกไดก

ลายเปนอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทที่ ใหญที่ สุดในภาคกลางของ

สวิตเซอรแลนด นอกจากน้ีแลวเมืองยังเปนเสมือนแมเหล็กที่

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนไดทั้งในชวงฤดูรอนทั้งสอง

และฤดูหนาว โดยเมืองใหญๆที่อยูใกลเมืองน้ีคือเมืองลูเซิรนและ

เมืองซูริค สําหรับบรรยากาศภายในเมืองน้ันคอนขางเงียบสงบ โดย

ในชวงฤดูรอนจะมีกิจกรรมทองเท่ียวสําคัญๆไดแก การเดินทางไกล, 

ขี่มา และข่ีจักรยานภูเขา สวนในชวงฤดูหนาวจะเปนการเลนสกี 

การลากเลื่อนหิมะ และอ่ืนๆ จากน้ันนําทานสูยอดเขาทิตลิส 

(TITLIS) แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ที่หิมะคลุม

ตลอดทั้งปสูงถึง 10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงน้ี

หิมะจะไมละลายตลอดทั้งป น่ังกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศเคร่ือง

แรกของโลกที่ช่ือวา REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลังจากน้ันใหทานไดสนุกกับ

กิจกรรมบนยอดเขาแหงน้ีไมวาจะเปนการ ชมถ้ํานํ้าแข็งซ่ึงเปนถ้ําที่เกิดจากฝมือมนุษย ภายในเปนผนังนํ้าแข็ง

พรอมมีคําอธิยายเปนจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงที่สุดใน

ยุโรปรวมถึงการเลือกซ้ือสินคาที่ รานขายของที่ระลึกและ ลานหิมะซ่ึงเปนช้ันบนสุดซ่ึงจะเปนช้ันที่ทา

สามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกวางซ่ึงเปนจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับลงจาก

ยอดเขาสูเมืองแองเกิลเบิรก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสูจากน้ันเดินทางสูเมืองเซนตกัลเลน (St. 

Gallen)เปนเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแลนดที่ไดรับช่ือมาจากนักบุญ Gallus ที่เขามาเผยแพร

ศาสนาคริสตในชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษที่ 7 แตปจจุบันน้ีกลายเปนศูนยกลางวงการแฟช่ันเส้ือผาของ

สวิสเซอรแลนด นําทานชมเขตเมืองเกา อาคารบานเรือนสมัยเกาเปนแบบเฉพาะของสไตลบาร็อค เปนแบบ

เฉพาะของสไตลบาร็อคจากน้ันนําทานถายรูปมหาวิหารเซนตกัลเลน และ หองสมุดแอบบียหองสมุดที่

เกาแกที่สุดในสวิตเซอรแลนดและเปนหองสมุดทางศาสนาคริสตที่ใหญและเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกจากน้ัน

ใหทานไดเดินเลือกซ้ือสินคาตางๆมากมายบนถนน Spisergasseเปนอีกหน่ึงถนนที่มีอาคาร บานเรือนสไตล

บาร็อคสวยงามตลอดเสนทาง 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พักณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี เมืองคูร-เซนตมอริตส-BERNINA EXPRESS-โคโม    (สวิสฯ-อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคูร (Chur) เมืองเการิมแมนํ้า

ไรน เมืองน้ีเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป ถือเปนเมืองที่เกาแกที่สุดในสวิตฯ ถึงจะเปนเมือง

เกาแกแตก็ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี มีเสนหในสไตลเมืองเกา ทุกอยางภายในเมืองไมวาจะเปนลักษณะ

อาคาร ลวดลายตางๆในเมือง หลังจากน้ันอิสระใหทาไดเดินเลนภายในเมืองแหงน้ีตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน

เดินทางสู เมืองเซนตมอริตส (St. Moritz) เปนเมืองรี

สอรทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบน

สวนหน่ึงของเทือกเขาแอลปในระดับความสูงที่ 1775 ม. 

เหนือนํ้าทะเล ซ่ึงทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา 

Piz Bernina ตระหงานสูงที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู



	 	

หางจากตัวเมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตร เซนตมอริตส แบงออกเปนสองสวน คือ สวนที่อยูบนเขา และ

สวนที่ราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยูตรงกลาง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หน่ึงในเสนทาง

ของรถไฟ Glacier Express ซ่ึงเปนรถไฟ Panoramic Train ที่ชาที่สุดเพื่อใหทานสัมผัสบรรยากาศเสนทาง

รถไฟที่เกาแกและสวยงาม เปนเสนทางมีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของ Switzerland ทานไดช่ืนชมทิวทัศนสอง

ขางทางที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค โดยรถไฟน้ันจะ

เดินทางขามผานเทือกเขาแอลปบนความสูงกวา 2000 

เมตรจากกระดับนํ้าทะเล และยังเปนเสนทางสายมรดก

โลกทางธรรมชาติที่องคการ UNESCO ใหการยอมรับ 

โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูที่ เมืองทิราโน 

เมืองเล็กๆ ที่อยูในแควนเวทตินทางตอนเหนือของประเทศ

อิตาลีและเปนเมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลีกับ

สวิตเซอรแลนด จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู 

เมืองโคโม เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด โคโมเปนเมืองที่

ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป ทิศเหนือของเมืองอยูติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเปนเมืองทองเท่ียวยอดนิยมแหงหน่ึง  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา โคโม-ทะเลสาบโคโม-มิลาน-มหาวิหารแหงเมืองมิลาน    (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเลนบริเวณทะเลสาบโคโม (Lago 

di Como) ซ่ึงไดช่ือวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ตั้งอยูใกลกับเมืองโคโม ในแควนลอมบารเดีย ทาง

เหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีปาไมเขียวชะอุม 

หลายจุดบนชายฝงเปนชองเขาแคบและหนาผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลปยาวเหยียด

สุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลปน้ันมีหิมะ

ปกคลุมอยูตลอดป จึงทําใหสามารถเลนสกีหิมะไดตลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผูคนจากทั่วโลกหล่ังไหลมา

ทองเที่ยวพักผอนกันอยางไมขาดสายหลังจากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญทาง 

ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-LAN ซ่ึง

หมายถึงอยูกลางที่ราบ มีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูปอาซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del 

Duomo) ซ่ึงเปนที่ตั้งของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวาดูโอโม (DUOMO)ช่ือน้ีไวใชเรียกมหา

วิหารประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 400 

กวาปหลังจากน้ัน ดานนอกเปนยอดแหลม 135 ยอด จึงมี

ช่ือเรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ 

ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และบริเวณน้ันยังเปน

ศนูยกลางแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย อิสระใหทานได

ถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปงสินคาแบรนดเนม ซ่ึงมี

จําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Klima Hotel Milano Fiereหรือระดับเดียวกัน 

 



	 	

 

วันที่หก มิลาน-เจนัว-McArthurGlen Outlet-สนามบิน-ดูไบ    (อิตาลี – ยูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจนัว เมืองใหญสุดของ 

อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ อาจเปนจุดแรกที่จุดประกายความหวังและจิตนาการของโคลัมบัสที่จะกาว

ผานผืนนํ้ากวางใหญไปยังโลกที่เขาใฝฝน นําทานถายรูปบริเวณอาวเจนัว อันเปนทาเทียบเรือสาราญ เรือยอชท

หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจาลองขนาดยักษ ดูปนไฟ สลักเสลาดวยรูปปนอันวิจิตรคลาย

ยํ้าเตือนใหระลึกถึงความสําเร็จอันย่ิงใหญของชาวเมืองเจนัวคน นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารซานลอเรน

โซ หรือ ดูโอโมที่สรางขึ้นในแบบโรมันเนสคและโกธิค ในสมัยศตวรรษที่ 12-14 และนํ้าพุ กลางเมือง นําทาน

เย่ียมชม เปยซซา เฟร ราร่ี ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเคยเปนบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเม่ือครั้งตอนเด็กๆ อิสระให

ทานไดเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากน้ันนําทานเดินทางสูSerravalle Designer Outletเปน

สถานที่ที่รวมสินคาแฟช่ันแบรนดเนมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอรช้ันนําระดับแถวหนาของอิตาลี มี

รานคาแฟช่ันและสินคาตางๆกวา 180 ราน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

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

แฟช่ันจะลดราคาตั้งแต 30% - 70% ตลอดทั้งปอิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ 

EK092(บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 372(บริการ

อาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมท้ังนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ 2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

2-8 / 30 เม.ย.-5 พ.ค. 2563 44,900 

8-14 /10-16 เม.ย. 2563 54,900 

พฤษภาคม 5-11 / 9-15 / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563 44,900 

มิถุนายน 18-24 / 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 2563 44,900 

กรกฎาคม 2-8 / 23-29 ก.ค. 2563 44,900 



	 	

 

**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดอืนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับยื่นวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางน้ี** 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไม 

สามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  

ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาท่ีของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคนืไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาท่ีใชเปนสกุลเงินบาทน้ันขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซ่ึง 

สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปขึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุตํ่ากวา 6 ป 

เยอรมัน 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรั่งเศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแลนด 3,300 2,000 520 



	 	

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน 

 ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน 

กําหนด  เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน

เทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 



	 	

1. แบบคํารองขอวีซาเชงเกนพรอมกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง ดวยภาษาอังกฤษ และลง

ลายเซ็นตของผูสมัคร  

2. รุปถายขนาด 2 น้ิว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนา

หนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  

7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทานทํางานอยู โดยมีอายุไมเกิน 

1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยมีอายุ

ไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

9. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอน้ี หลักฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทาน้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) หนังสือรับรอง

บัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวี

ซา และ บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดย

รายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มา

ย่ืนคํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุช่ือของผูที่รับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต

ลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ 

สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 

1. หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ตองระบุวาเด็กเดินทางไปกับใครดวย (ใชตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว (ใชสําเนา) 

3. ตองนําเอกสารเอกสารในขอ 1 และ 2 ไปใหทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝงซายบน ถึงจะใชย่ืนวีซาอิตาลีได

หากไมมีตราประทับศูนยที่รับย่ืนวีซา จะไมรับย่ืนและยืนยันย่ืนไมได 

หมายเหต ุ  

1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทาน้ัน ผูที่เปนญาติ ลุง ปา นา อา จะไม

สามารถรับรองคาใชจายใหกันได  

2. สําหรับเอกสารที่ตองแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรับย่ืนวีซาอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ไดรับรองเทาน้ัน 

เชน สําเนาทะเบียนบาน เปนตน หากตองการใหบริษัทชวยดําเนินการใหมีคาใชจายใบละ 500 บาท 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 



	 	

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 



	 	

 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

 
 


