
 

	 	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อิตาลี สวิตเซอรแลนด 7 วัน  

เวนิช-เมืองซีรมิโอเน -มิลาน-ดูโอโม-เซอรแมทซ 

ยอดเขาแมทเทอรฮอรน-มองเทรอซ-โลซานน-เบิรน 

ลูเซิรน-สะพานไมชาเปล-รูปแกะสลักสิงโต-ซูริค 



 

	 	
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ             (ไทย)  

22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - มาสเตร          (ยูเออี-อิตาลี) 

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง   

09.05 น. เดินทางสูเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK135 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. ถึงสนามบินเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 

ทาเรือตรอนเคตโต เพื่อเดินทางสู เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไม

เหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานาม

วาเปน “ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก” มีเกาะนอยใหญกวา 118 

เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่บริเวณ

ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม

ความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่ มี

เรื่องราวนาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่เดินออกจากหอง

พิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอก

เปนครั้งสุดทาย ระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซ่ึง

เช่ือมตอกับ วังดอดจ อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครอง

นครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมา

เเลวคือคาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ จัตุรัสซาน

มารโค ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุด

ในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง

โบสถซานมารโค ที่มีโดมใหญ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซน

ไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโร

แมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, ชมโบสถซานมารโค, เลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชน 

เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน  Cafe Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 

หลังจากน้ัน นําทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร สมควรแกเวลานําทานลองเรือกลับขึ้นสูฝงเมสเตร และนําทานเขาสูที่พัก  ณ 

Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สาม ซีรมิโอเน – ทะเลสาบการดา – กรุงมิลาน – มหาวิหารดูโอโม            (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังจากน้ัน

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซีรมิโอเน (SIRMIONE)  เปน
เมืองเกาแกอายุนับ 2000 ป ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เปนแหลม

ย่ืนเขาไปในทะเลสาบการดา (LAKE GARDA) ที่สวยงาม กอน

ศตวรรษที่ 15 อยูภายใตการปกครองของเมืองเวนิส เพราะสมัยน้ัน



 

	 	
 

เมืองตางๆ ในประเทศอิตาลียังไมไดรวมตัวกันตางเปนเอกเทศปกครองกันเองแถมมีการทําสงครามเพื่อแยงชิงเมือง เลย

เปนเมืองที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน  ที่สําคัญมีหลักฐานและรองรอยทางประวัติศาสตรตั้งแตยุคสมัยโรมันทั้ง

กําแพงเมืองที่ถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันสงคราม ในอดีตเคยเปนเมืองที่มีผูคนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใชเปนที่พักผอน

หยอนใจและปจจุบันก็เปนเมืองพักผอนริมทะเลสาบ นําทาน ชมทะเลสาบการดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน

ของทะเลสาบซ่ีงเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดจากนํ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป ดังน้ันซีรมิโอเน จึงถูกลอมรอบดวย

ทะเลสาบทั้งสองดาน ถึงแมซีรมิโอเนจะเปนแคเมืองเล็กๆ แตก็มีเสนหดึงดูดใจนักทองเท่ียวไดตลอดทั้งป  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน หรือ มิลาโน มีช่ือเสียงในดาน

แฟช่ัน ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันสําคัญเมืองหน่ึงของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส 

ลอนดอน “มิลาน”เปนเมืองหลวงของแควนลอมบารเดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี 

ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเกี่ยวกับ

ประเพณีคริสตมาสที่เรียกวา “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง

สโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกที่มีช่ือเสียงโดงดัง,โรงละครโอเปรา 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ปอาซซา เดล ดูโอโม 

(Piazza Del Duomo) ซ่ึงเปนที่ตั้งของ มหาวิหารแหงเมือง

มิลาน หรือที่เรียกวาดูโอโม (DUOMO)ช่ือน้ีไวใชเรียกมหา

วิหารประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 400 

กวาปหลังจากน้ัน ดานนอกเปนยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือ

เรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ 

ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และบริเวณนั้นยังเปน

ศูนยกลางแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปงสินคาแบรนดเนม ซ่ึงมี

จําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่ แทสซ – เซอรแมท – Gornergrat Bahn - ยอดเขาแมทเทอรฮอรน - แทสซ    (สวิสฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแทสซ (Tasch) ตั้งอยูในประเทศ

สวิตเซอรแลนด เปนประเทศขนาดเล็กที่ไมมีทางออกสูทะเล และตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตก ซ่ึงมีเทือกเขาแอลปซ่ึง

เปนเทือกเขาที่ใหญสุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศนสวย อันงดงามตลอดเสนทางจากน้ัน นําทาน

เดินทางสู เมืองเซอรแมท (Zermatt) โดยรถไฟซ่ึงเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งและเปนเมืองที่ไดรับการยก

ยองวา ปลอดมลพิษที่ดีของโลกตั้งอยู

บนความสูงกวา 1,620 เมตร ซ่ึง เปน

ที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซ่ึงเปน

สัญลักษณของสวิตเซอรแลนด เมือง

เซอรแมทเปนเมืองเล็กๆ หรืออาจจะ

เรียกไดวาเปนหมูบานก็ได เพราะวามี

ประชากรในเมืองไมถึง 10,000 คน 

ทางตอนใตของสวิตติดกับชายแดน

อิตาลี โดยมี Pennine Alps ซ่ึงเปน

สวนนึงของเทือกเขา Alps เปนเสนกั้น

ระหวาง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt 



 

	 	
 

ก็ตองนึกถึงยอดเขาแหลมที่มีลักษณะคลายปรามิด ช่ือวา Matterhorn ที่ตั้งตระหงานอยูใกลๆ เมือง มีความสูงถึง 

4,478 เมตร สามารถมองเห็นไดจากแทบทุกมุมของเมือง ซ่ึง Matterhorn น้ีถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของ Zermatt 

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ Gornergrat Bahn เพื่อนําทานสูสถานี 

Gornergrat ใหทานไดสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร 

และไดช่ือวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป (Alps) ทานจะไดช่ืนชมและสัมผัสกับทิวทัศนที่สวยงาม 

ณ จุดสูงที่สุดของยอดเขาแมทเทอรฮอรนบริเวณ ไคลนแมทเทอรฮอรน (Klein Matterhorn) ชมถ้ํานํ้าแข็งที่อยูสูงที่สุด

ในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักนํ้าแข็งที่สวยงาม ใหเวลาทานสบายๆ กับการบันทึกภาพแสนประทับใจ ถึงเวลาอัน

สมควรนําทานเดินทางกลับสู เมืองแทสซ (Tasch) โดยรถไฟ  

คํ่า     บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Typically Swiss Hotel Tascherhof หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา มองเทรอซ – ปราสาทซิลยอง – โลซานน – เบิรน - นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม      (สวิตฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (MONTREUX) เมืองที่

อยู ริมทะเลสาบ เปนเมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวาที่ไดรับสมญานามวาเปน ไขมุกริเวียราแหงสวิส ชม

ความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบน

เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา นําทานเดินทางสู 

เมืองโลซานน นําทานชม เมืองโลซานน ซ่ึง

ตั้งอยูบนฝงเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล

ซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติ

มากที่ สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที่ 

4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้ งหลักแหลงอยู

บริเวณริมฝงทะเลสาบที่น่ี เน่ืองจากเมืองโล

ซานนตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศ ที่

ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองที่มีความสําคัญ

สําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา ผานชม สํานักงานโอลิมปกสากล และศาลา

ไทย ที่รัฐบาลไทยไดรวมกันกอสรางใหเมืองโลซานน ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

ครองราชยครบ 60 ปและเช่ือมความสัมพันธไทย-สวิสฯ ครบ 75 ป  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงเบิรน เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด 

เมืองโบราณเกาแกสรางขึ้นเม่ือ 800 ปที่แลว โดยมีแมนํ้าอาเร (Aare) ลอมรอบตัวเมือง เสมือนเปนปอมปราการทาง

ธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก 

สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพง และสะพานขามที่

สามารถชักขึ้นลงได นําทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญตางๆในกรุงเบิร

นซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน

ป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรน  ยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 

ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 2010 นําทาน

ชม บอหมีสีนํ้าตาล สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน

ชม มารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดิน

เที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ซ่ึง

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม  อายุ 800 ป ที่มีโชว



 

	 	
 

ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง หอนาฬิกาน้ี ในชวงป ค.ศ. 1191-1256 ใชเปนประตูเมืองแหงแรก 

ภายหลังไดดัดแปลงไซทคล็อคเคนทรัม ใหกลายมาเปนหอนาฬิกา พรอมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตรเขาไป จากน้ัน

อิสระใหทานเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกชอปปงซ้ือสินคาแบรนดเนมและซ้ือของที่ระลึก 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก ลูเซิรน-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-สะพานไมชาเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมัน-สวสิฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวาหลังคาแหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลป แลวก็ยังมีภูเขา

ใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหล

เขาสลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม 

นําทานถายรูปกับสะพานไมชาเปล หรือสะพานวิหาร

(Chapel bridge) ซ่ึงขามแมน้ํารอยซเปนสะพานไมที่

เกาแกที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยปเปนสัญลักษณและ

ประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ี

เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อม

ตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา จ่ัวแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศ

สวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมน้ีถูกไฟไหมเสียหายไปมาก

ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ที่

หัวของสิงโตจะมีโลห ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ สวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงน้ีออกแบบและแกะสลัก

โดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ 

ในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตย จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้ง

ปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูก เคยเปน

เขตปกครองที่มีรายไดเฉล่ียนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาที่กตั้งมา

ตั้งแตศตวรรษที่13 อาคารบานเรือนยังคงสภาพด้ังเดิมไวอยางสวยงามอีกทั้งยังเปนเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแหง

หน่ึงของประเทศ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเมืองซูริค  

22.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วันที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 



 

	 	
 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 18-24 มี.ค. 2563 42,900 

เมษายน 

3-9 / 8-14 เม.ย. 2563 47,900 

28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563 42,900 

พฤษภาคม 5-11 / 13-19 พ.ค. 2563 42,900 

มิถุนายน 17-23 มิ.ย. 2563 42,900 

กรกฎาคม 2-8 ก.ค. 2563 42,900 



 

	 	
 

**สําหรับผูเดินทางต้ังแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับยืน่วีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางนี้** 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

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

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

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

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

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 



 

	 	
 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

 ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและข้ันตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 

1. แบบคํารองขอวีซาเชงเกนพรอมกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง ดวยภาษาอังกฤษ และลง

ลายเซ็นตของผูสมัคร  

2. รุปถายขนาด 2 น้ิว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  



 

	 	
 

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  

7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทานทํางานอยู โดยมีอายุไมเกิน 1 

เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยมีอายุไม

เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

9. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอน้ี หลักฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทาน้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา และ บันทึก

รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไม

เกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืน

คํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุช่ือของผูที่รับการรับรอง 

 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 ถึงจะใชย่ืนวีซาอิตาลีไดหาก

ไมมีตราประทับศูนยที่รับย่ืนวีซา จะไมรับย่ืนและยืนยันย่ืนไมได 

หมายเหต ุ  

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

รับรองคาใชจายใหกันได  

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/ 
ดูแลผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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  
 
 


