
 

 

รหัสทัวร CDT1900614 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
ชมสะพานไมชาเปล เมืองลเูซิรน 
ปอาซซา เดล ดูโอโม และมหาวิหารแหงเมืองมิลาน 
เยี่ยมชม ทะเลสาบโคโม 
สัมผัสบรรยากาศกับรถไฟที่ชาท่ีสุด รถไฟ BERNINA EXPRESS 
TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 
18.00น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ชั้น 4ประตู 9แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

21.25น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 
เท่ียวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
วันที่สอง ดูไบ-มิลาน-แองเกิลเบิรก-ยอดเขาทิตลิส   (ดูไบ-อิตาล-ีสวิสฯ) 
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.35น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK101 

(บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่องบิน) 
08.15น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว 

นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก ของสมาพันธรัฐสวิสระหวางชมทิวทัศนสองขางทาง
และสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแหงสวิสเซอรแลนด เมืองแองเกิลเบิรก เปนอีก
หน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"
ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับน้ําทะเลหน่ึงกวา 10,000 ฟุต 
หรือ 3,020 เมตร ปจจุบันเมืองแองเกิลเบิรกไดกลายเปนอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทที่ใหญ
ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด นอกจากน้ีแลวเมืองยังเปนเสมือนแมเหล็กที่
สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนไดทั้งในชวงฤดูรอนทั้งสองและฤดูหนาว โดยเมือง
ใหญๆที่อยูใกลเมืองน้ีคือเมืองลูเซิรนและเมืองซูริค สําหรับบรรยากาศภายในเมืองน้ัน
คอนขางเงียบสงบ โดยในชวงฤดูรอนจะมีกิจกรรมทองเที่ยวสําคัญๆไดแก การเดิน
ทางไกล, ขี่มา และขี่จักรยานภูเขา สวนในชวงฤดูหนาวจะเปนการเลนสกี การลากเลื่อน
หิมะ และอ่ืนๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากน้ันนําทานสูยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลงเลน
สกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปสูงถึง 10,000 ฟต หรือ 3,020 
เมตร บนยอดเขาแหงน้ีหิมะจะไมละลายตลอดทั้งป น่ังกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศ
เครื่องแรกของโลกที่ชื่อวา REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลัง
จากน้ันใหทานไดสนุกกับกิจกรรมบนยอดเขาแหงน้ีไมวาจะเปนการ ชมถํ้าน้ําแข็งซึ่งเปน
ถํ้าที่เกิดจากฝมือมนุษย ภายในเปนผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิยายเปนจุด ๆ หรือสามารถ
เดินไปยัง TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปรวมถึงการ
เลือกซื้อสินคาที่ รานขายของที่ระลึกและ ลานหิมะซึ่งเปนชั้นบนสุดซึ่งจะเปนชั้นที่ทา



 

 

สามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางกลับลงจากยอดเขาสูเมืองแองเกิลเบิรก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Terrace  Hotel หรือระดับ
เดียวกัน 

วันที่สาม ลูเซิรน-สะพานไมชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-เมืองเซนตกัลเลน   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน  อดีต

หัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหงทวีป
ยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ�าอยางเทือกเขา
แอลป�แลว ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับป�าไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับ
แซมดวยดงดอกไมป�าและทุงหญาอันเขียวชอุมนําทานชมและแวะถายรูปกับสะพานไมชา
เปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก 
ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลย
ทีเดียว สะพานวิหารน้ีเปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เช่ือมตอไปยังป�อม
แปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมา
ของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่
ปจจุบันสะพานไมน้ีถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทาน
ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมี
โลห ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู โดยสรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแกทหาร
สวิสฯในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวางการ
ตอสูป�องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสูจากน้ันเดินทางสูเมืองเซนต
กัลเลน (St. Gallen)เปนเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแลนดที่ไดรับชื่อมา
จากนักบุญ Gallus ที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 แต
ปจจุบันน้ีกลายเปนศูนยกลางวงการแฟชั่นเสื้อผาของสวิสเซอรแลนด นําทานชมเขตเมือง
เกา อาคารบานเรือนสมัยเกาเปนแบบเฉพาะของสไตลบาร็อค เปนแบบเฉพาะของสไตล
บาร็อคจากน้ันนําทานถายรูปมหาวิหารเซนตกัลเลน และ หองสมุดแอบบียหองสมุดที่
เกาแกที่สุดในสวิตเซอรแลนดและเปนหองสมุดทางศาสนาคริสตที่ใหญและเกาแกที่สุด
แห งห น่ึ งของโลกจาก น้ันใหท าน ได เดิ น เลือกซื้ อสินค าต างๆมากมายบนถนน 
Spisergasseเปนอีกหน่ึงถนนที่มีอาคาร บานเรือนสไตลบาร็อคสวยงามตลอดเสนทาง 

คํ่า บริการอาหารคํ่ า ณ  ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พักณ Radisson Blu Hotel St. 
Gallen หรือระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองคูร-เซนตมอริตส- BERNINA EXPRESS-ทิราโน-โคโม    
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคูร (Chur) 

เมืองเการิมแมน้ําไรน เมืองน้ีเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป ถือเปน
เมืองที่เกาแกที่สุดในสวิตฯ ถึงจะเปนเมืองเกาแกแตก็ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี มี
เสนหในสไตลเมืองเกา ทุกอยางภายในเมืองไมวาจะเปนลักษณะอาคาร ลวดลายตางๆใน
เมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซนตมอริตส (St. Moritz) เปนเมืองรีสอรทหรูใน
หุบเขาของประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูบนสวนหน่ึงของเทือกเขาแอลป�ในระดับความ
สูงที่ 1775 ม. เหนือน้ําทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina 
ตระหงานสูงที่สุด ท่ีระดับ 4049 ม. อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตเพียงไมกี่กิโลเมตร 
เซนตมอริตส แบงออกเปนสองสวน คือ สวนที่อยูบนเขา และสวนที่ราบโดยมีทะเลสาบ
ขั้นอยูตรงกลาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถไฟ BERNINA 
EXPRESS หน่ึงในเสนทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเปนรถไฟ Panoramic 
Train ที่ชาที่สุดเพื่อใหทานสัมผัสบรรยากาศเสนทางรถไฟที่เกาแกและสวยงาม เปน
เสนทางมีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของ Switzerland ทานไดชื่นชมทิวทัศนสองขางทาง
ที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค โดยรถไฟน้ันจะเดินทางขามผานเทือกเขาแอลป�บนความสูง
กวา 2000 เมตรจากกระดับน้ําทะเล และยังเปนเสนทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่
องคการ UNESCO ใหการยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ี เมืองทิราโน 
เมืองเล็กๆ ที่อยูในแควนเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเปนเมืองชายแดน
ระหวางประเทศอิตาลีกับสวิตเซอรแลนด หลังจากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมือง
โคโม เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด 
โคโมเปนเมืองที่ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมืองอยูติดกับทะเลสาบโคโม โคโม
เปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง เปนแหลงรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ, 
พิพิธภัณฑ, สวน, โรงละคร, วังเกาอยูมากมาย โดยในป 2013 โกโมมีจํานวนผูมาพํานัก
คางคืนถึง 215,000 คน ถือเปนเมืองที่มีผูมาเยือนมากที่สุดเปนอันดับสี่ของแควนลอม
บารเดียรองจากมิลาน, แบรกาโม และเบรชชา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Just Hotel Lomazzo Fiera
หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา โคโม-ทะเลสาบโคโม-มิลาน-มหาวิหารแหงเมืองมิลาน     
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเลนบริเวณ

ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึ่งไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
ตั้งอยูใกลกับเมืองโคโม ในแควนลอมบารเดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง



 

 

เทือกเขาแอลป� ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีป�าไมเขียวชะอุม หลายจุดบน
ชายฝم�งเปนชองเขาแคบและหนาผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป�
ยาวเหยียดสุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดน
บริเวณน้ี เทือกเขาแอลป�น้ันมีหิมะปกคลุมอยูตลอดป จึงทําใหสามารถเลนสกีหิมะได
ตลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผูคนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาทองเท่ียวพักผอนกันอยางไมขาด
สายหลังจากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญทาง ภาคเหนือของ
อิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-LAN 
ซึ่งหมายถึงอยูกลางที่ราบ มีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูปอาซซา เดล ดูโอโม 
(Piazza Del Duomo) ซึ่งเปนที่ตั้งของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวาดูโอโม 
(DUOMO)ชื่อน้ีไวใชเรียกมหาวิหารประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 
400 กวาปหลังจากน้ัน ดานนอกเปนยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกวา "มหาวิหาร
เมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูป
ปم�นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และบริเวณน้ันยังเปนศูนยกลางแหลงชุมนุม
ของผูคนมาทุกยุคสมัย อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปم�งสินคาแบรนดเนม 
ซึ่งมีจําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณKlima Hotel Milano Fiereหรือ
ระดับเดียวกัน 

วันที่หก มิลาน-เจนัว-McArthurGlen Outlet-สนามบิน-ดูไบ    
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจนัว 

เมืองใหญสุดของ อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ อาจเปนจุดแรกที่จุดประกาย
ความหวังและจิตนาการของโคลัมบัสที่จะกาวผานผืนน้ํากวางใหญไปยังโลกที่เขาใฝ�ฝน 
นําทานถายรูปบริเวณอาวเจนัว อันเปนทาเทียบเรือสาราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาว
ละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจาลองขนาดยักษ ดูปนไฟ สลักเสลาดวยรูปปم�นอันวิจิตร
คลายยํ้าเตือนใหระลึกถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญของชาวเมืองเจนัวคน นําทานถายรูป
ดานหนา มหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโมที่สรางขึ้นในแบบโรมันเนสคและโกธิค ใน
สมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้ําพุ กลางเมือง นําทานเยี่ยมชม เปยซซา เฟร รารี่ ซึ่ง
สถานที่แหงน้ีเคยเปนบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเมื่อครั้งตอนเด็กๆ อิสระใหทานได
เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นนําทานเดินทางสูSerravalle Designer 
Outletเปนสถานที่ที่รวมสินคาแฟชั่นแบรนดเนมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร
ชั้นนําระดับแถวหนาของอิตาลี มีรานคาแฟชั่นและสินคาตางๆกวา 180 ราน ทั้ง 



 

 

Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, 
Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 
และอ่ืนๆ โดยสินคาแฟช่ันจะลดราคาต้ังแต 30% - 70% ตลอดทัง้ปอิสระอาหารกลางวัน
เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยวสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน 
เท่ียวบินที่ EK092(บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ         
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 

372(บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา 
 

 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ  
  เด็ก (อายุตํ่ากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ 2,000  บาท 
  พักเด่ียว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
 
 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มิถุนายน 20-26 มิ.ย. 2562 43,900 

กันยายน 12-18 ก.ย. 2562 43,900 



 

 

อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-

กลับพรอมคณะ) 
 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมือง

เขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา 
งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบใุนรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไมรวม

คาทิป) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก

พนักงานยกกระเป�า 
 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน

คาธรรมเนียมทุกกรณี 
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโรx 5วัน = 10ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

(หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา

หรือวันเดินทาง ใหทาน 
 ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีทราบ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วันเก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซาไมผาน)ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน 
   
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 
 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ

ไมรับผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชน

ภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัท  
 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 
5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ

ตามที่สายการบิน 
 กําหนดเชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือ

ผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 
และหองพัก 3 ทาน 



 

 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BEDซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ
แตละโรงแรม 

 
เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมา

สแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได โปรด
สอบถามกับเจาหนาท่ีอีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลม
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการ
อนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 
6 เดือน)  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส 
(ถามี)  

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, 
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอม
วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไม
เกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน 
นับจากวันยื่น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทาน้ัน  



 

 

9. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมาย
ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตร
เดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต
ลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู
เดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถ
ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตวับรรจง เทาน้ัน *** 

 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………………………… 
 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………… 
 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………… 
 
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………… 
 
สัญชาติปจจบุัน ............................... 
สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบุัน……………………………………………….…….. 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 
โทรศัพท (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..………… 
E-mail…………………………………………………. 
 
 
 
 



 

 

ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) 
และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
........................................... 
 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 
 
............................................................................................. 
 
ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 
โทรศัพทที่ทํางาน.......................................... 
โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 
รายไดตอเดือน......................................บาท 
รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 
แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 
ชื่อ-นามสกุล  บิดา
.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา 
.................................................................................................................................. 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส.................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส.................................................. 
สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 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 
 ทั้งสิ้นท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน
  

 
 

 
 

 
 

  


