
 

รหัสทัวร HUG1902657 

ทัวรอิตาลี มลิาน สวิสแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
เวนิส   มลิาน   ทาสช   เซอรแมท   แมทเทอรฮอรน   กลาเซียร 3000 
โลซานน   เวเวย   มองเทรอซ   เบิรน   ลูเซิรน 
 

 
 



 

พิเศษ ขึ้นกระเชาสูยอดเขา Glacier 3000 ถายรูปวิว Matterhorn 
นั่งรถไฟ ทาสซ - เซอรแมท – ทาสซ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส 

(EK) พบเจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
วันที่สอง  ดูไบ  - เวนิส – พระราชวังดอดจ – จัตุรัสเซนตมารค – มหาวิหารเซนตมารก – 

Bridge of Sighs 
01.35 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK385 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

04.45 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
09.05 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที ่ยวบินที่ 

EK135 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
13.25 น.   เดินทางถึง สนามบินเวนิส (VCE Airport) เมืองเวเนเซีย ผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองกอนจะออกเดินทางสูจ ุดหมายแรกของการเดินทางที ่ เวนิส เมสเตร 
(Venice Mestre) ยานเมืองเกาของเมืองเวนิส นําทุกทานไปยัง ทาเรือเกาะ
ทรอนเช็ตโต (Tronchetto) หรือเปนที่รูจัก
กันในชื ่อ “เกาะใหม” (New Island) เปน
เกาะที่ถูกสรางขึ้นในบริเวณอาวเวเนเชียน
เมื่อป 1960 ปจจุบันกลายเปนสถานที่จอด
รถสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมสามารถจอดรถ
ในบริเวณเมืองได น่ังเรือจากทาเรือทรอนเช็ต
โต ไปยัง ทาเรือซานมารโค (San Marco 
Pier) บนเกาะเวนิส แวะใหถายรูปสวยๆ เก็บเปนที่ระลึกกันที่ พระราชวังดอดจ 
(Doge’s Palace) พระราชวังริมนํ้าแสนอลังการที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 14 ใน
สไตลเวเนเชียนโกธิค ที่เคยเปนที่ประทับของผูปกครองแตเกากอนของเวนิส แต
ตั้งแตป 1923 ก็ไดเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑใหคนทั่วไปไดเขาชม เปนหนึ่งในแลนด
มารกหลักของเวนิส จากน้ันก็เดินเที่ยวชมแลนดมารกสําคัญตางๆ ในเมืองและเก็บ



 

ภาพสถานที่ตางของเมืองแหงคลองน้ีไมวาจะเปน จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark’s 
Square) จัตุรัสหลักของเมืองเวนิสและยังเปนศูนยกลางเมืองตั้งแตโบราณ ราย
ลอมไปดวยอาคารสวยๆ สไตลโกธิค และจุดเดนของจัตุรัสเซนตมารคแหงนี้ก็คือ 
มหาวิหารเซนตมารค (St. Mark’s Basilica) ที่ตั ้งอยู ทางฝ งตะวันตกของ�م
จัตุรัสเซนตมารค มหาวิหารใหญของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก อลังการ
ดวยการตกแตงดวยโดมใหญ รูปปم�นมากมายที่ทั้งละเอียดและประณีต และที่อยู
ติดกันและโดดเดนดวยความสูงถึง 50 เมตรก็คือ หอระฆัง ถือเปนหนึ ่งใน
สัญลักษณของเมืองที่เห็นไดไมวาจะอยูมุมไหนของเมืองก็ตาม และที่พลาดไมได
เลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโดงดังแหงนี้ตั้งอยู
เหนือแมนํ้าที่คั่นกลางระหวางคุกเกากับพระราชวังดอดจ ที่ไดชื่อวาสะพานถอน
หายใจน้ันมาจากการที่นักโทษกอนท่ีจะเขาไปยังคุกจะตองเดินผานสะพานแหงน้ี ได
เห็นวิวทิวทัศนสวยๆ ของเมืองเวนิสเปนครั้งสุดทายกอนจะถูกจองจํา ทําใหรูสึก
เสียใจและตองถอนหายใจออกมา สะพานนั้นเปนแบบปด ทําจากหินปูนที่แกะสลัก
และออกแบบอยางงดงามเชนเดียวกับพระราชวังดอดจและอาคารโดยรอบ นําทุก
ทานเดินทางกลับสูเวนิส เมสเตร  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Bedbank Antony หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เวนิส เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอรซา – โรงละครสกา

ลา – พิอาซซา เดลลา สกาลา  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปยังเมือง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศ
อิตาลี เปนศูนยกลางทั้งทางดานการคา ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดชื่อ
วาเปน เมืองหลวงแหงแฟชั่นและการออกแบบ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

เที่ยวชมเมือง มิลาน (Milan) แวะเที่ยวชมแลนด
ม า ร  ก ข อ ง เ ม ื อ ง  ม ห า วิ ห า ร มิ ล า น  ( Milan 
Cathedral) มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญแหง
นี ้คือโบสถที ่ใหญที ่สุดในประเทศอิตาลี เดนดวย
ศิลปะแบบโกธิคที ่ตกแตงดานนอกดวยยอดแหลม
จํานวนมากถึง 135 ยอด พรอมดวยรูปแกะสลักจาก
หินออนจํานวนมากที่ประดับอยูโดยรอบ ปราสาทซ
ฟอรซา (Sforza Castle) ก็เปนจุดหมายที่ไมควร
พลาดเมื่อมาเยือนมิลาน ดวยขนาดที่ใหญโตทําให
เปนหนึ ่งในป�อมปราการที ่ใหญที ่สุดในยุโรปชวง
ศตวรรษที่ 16-17 ปจจุบันภายในเปนพิพิธภัณฑและ

แกลลอรี่ศิลปะสวยๆ ใหเราเขาชมได ไมไกลจากมหาวิหารมิลาน จะเห็นอาคารสี
ขาวที่ดูภายนอกแมจะไมสะดุดตาเทาไรนัก แตภายในนั้นอลังการดวยโรงละคร
ขนาดใหญและตกแตงอยางหรูหรา โรงละครลาสกาลา (La Scala Theatre) 
เปนโรงละครคูเมืองมิลานมากวา 230 ป เปนสถานที่แสดงโชวชื่อดังมากมาย และ
ที่ดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา สกาลา น้ีเองที่เราจะได
เห็นรูปป  น อนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da�م
Vinci) โดยสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นักประดิษฐและนัก
วิทยาศาตรคนสําคัญของโลก **อิสระชอปปم�ง ** 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สี่ มิลาน – ทาสช – เซอรแมท – ทาสช 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมือง ทาสช (Tasch) โดยรถโคช 

แลวนั่งรถไฟตอสู เซอรแมท (Zermatt) เมือง
เล็กๆ ในแควนวาเลตั้งอยูทามกลางเทือกเขาสูง
ของสวิตเซอรแลนด ตัวเมืองนั้นอยูที่ความสูงถึง 
1,608 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เซอรแมทเปน
เมืองที่เปนที่นิยมและขึ้นชื่อมากในเรื่องของการ
เปนเมืองทองเที่ยว ไมวาจะเปนวิวทิวทัศนสวยๆ 
โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่เซอรแมทและภูเขาสูง
โดยรอบจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะหนากลายเปน
แหลงทองเที่ยวและพื้นที่สําหรับเลนกีฬาฤดูหนาว
ชั้นเยี่ยม และไมธรรมดาเสียยิ่งกวาที่คิดเพราะน่ี
คือเมืองที ่ตั ้งของ “ยอดเขาแมทเทอรฮอรน” (Matterhorn) ที ่ไดฉายาวาเปน 
“มงกุฎแหงเทือกเขาแอลป�” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินเลนชมวิวและชอปปم�งที่เมืองเซอรแมท แวะไปถายรูปสวยๆ ของ ยอดเขาแมท

เทอรฮอรน ที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจนที่ตัวเมืองเซอรแมท ยอดเขาแมทเทอร
ฮอรนแหงน้ีถือเปนหน่ึงในยอดเขาที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก พรอมดวยความ
สูงรวมแลวมากถึง 4,478 เมตร สูงเดนเปนสงาทามกลามเทือกเขาสูงทั้งหลาย 
เปนยอดเขาที่เมื่อมาถึงสวิตเซอรแลนดแลวตองไปเห็นใหได นอกจากยอดเขาแมท
เทอรฮอรนแลวในตัวเมืองเซอรแมทก็นาสนใจไมแพกัน ไมวาจะเปนรานคาที่
มากมายดวยของที่ระลึกใหเลือกซื้อติดไมติดมือกลับบาน ** อิสระอาหารคํ่า ** 
เพื่อใหทานเดินชมและถายภาพบรรยากาศความงดงามอาคารบานเรือนสวยๆ 
กอนนําทุกทานน่ังรถไฟกลับสูเมืองทาสช  

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Ibis Styles Luzern หรือระดับเดียวกัน 
 
 



 

วันที่หา ทาสช – Col di Pillon – โลซานน  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางจากเมืองทาสช มุงหนาสู โกล เดอ ปยง (Col du Pillon) เมืองสวย

เชิงเขาสวิสแอลป�เปนเมืองที่ตั ้งของสถานีกระเชาไฟฟ�าขนาดใหญที ่สามารถจุ
ผู โดยสารไดมากถึง 125 คน พาขึ้นไปยังยอดเขา กลาเซียร 3000 ที่เราก็ไม
พลาดที่จะขึ้นไปชมวิวสวยๆ ดานบน ซึ่งเราจะโดยสารกระเชาคันใหญผานขึ้นไป 2 
สถานี คือสถานีแรกที่ระดับความสูง 2,000 เมตร และสถานีถัดไป 3,000 เมตร 
ถึงสถานีจอดกระเชาแลวตอดวยนั่งรถตีนตะขาบไตพื้นหิมะไปจนถึงจุดหมาย และ
จุดไฮไลทบนนี้ก็คือทางเดินสลิงกวางประมาณ 1 เมตรที่เชื่อมตอขึ้นไปถึงปลาย
ยอดเขาที่ประดับธงสวิส สวยงาม อลังการชวนตื่นเตนแตปลอดภัย 

  
 เดินทางตอสูเมือง เลสไดเบิลเรท (Les Diablerets)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  มุงหนาสูเมือง โลซานน (Lausanne) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธ์ิ 

ผอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแนนดวยทิวทัศนแสนงาม เมืองโลซานนยังเปนเมือง
สําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานนเปนเมืองที่มากดวยความทรง
จ ําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด วยเป นเมืองที ่พ ํานักในวัยเด ็กของ 
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานน
ตั ้งอยูไมไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแคนั ่งรถประมาณชั่วโมงเดียวก็เปนอีกหน่ึง
เหตุผลท่ีทําใหเปนเมืองทองเท่ียวและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเมืองหน่ึง แวะชม 
ศาลาไทย (Thai Pavilion) เปนสถานที่ที่มองหาไดไมยากเพราะตั้งอยูบนพื้นที่
กวางขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็องตู” (Denantou Park) ซึ ่งหันหนาไปยัง
ทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหงนี ้ตั ้งอยู โดดเดนเปนสงาสมสถานะการเปน
สัญลักษณแหงโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยางวิจิตรงดงามตามสไตลไทยแทดวย



 

ฝมือชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิด
ที่ไมวาใครผานมาก็อดมองอยางชื่นชมไมได นําทานถายภาพ พิพิธภัณฑโอลิมปก 
(The Olympic Museum) พิพิธภัณฑอันดับตนๆ ของยุโรปและเปนจุดหมาย
ยอดนิยมของนักทองเที ่ยว อาคาร 3 ชั ้นที ่จัดแสดงเรื ่องราวตางๆ เกี ่ยวกับ 
"โอลิมปก เกมส" (Olympic Games) มีการจัดแสดงประวัติศาสตรของโอลิมปก 
ตั้งแตการริเริ่มการแขงขันครั้งแรก 8 ศตวรรษกอนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึง
การแขงขันโอลิมปกในปจจุบัน เราจะยังไดชมคบไฟสวยๆ ที่เปนหนึ่งในสัญลักษณ
ของกีฬาโอลิมปกที่แมจะแตกตางกันไปในแตละปแตความสวยและโดดเดนในคบ
ไฟทุกๆ ชิ้นสมกับที่เปนสัญลักษณของการแขงขันกีฬาโลก ที่ช้ัน 2 ก็นาสนใจไมแพ
กัน ดวยเครื่องกีฬาตางๆ รวมถึงการแสดงเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปกประเภทตางๆ ไม
วาจะเปน กีฬาพาราลิมปก กีฬาโอลิมปกเยาวชน เปนตน สวนชั้น 1 เราจะได
ทดลองเลนเกมทดลองสมรรถภาพสนุกๆ กอนจะตองลาจากพิพิธภัณฑนี้เราก็ไม
พลาดแวะซื้อของที่ระลึกดีๆ ติดไมติดมือกลับบานกันไปคนละช้ินสองชิ้น    

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก ณ Agora Swiss Night หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก โลซานน – เวเวย – มองเทรอซ – เบิรน – ลูเซิรน – ซูริค 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู  เวเวย (Vevey) แวะเที ่ยวชมหาก
ถามถ ึงเม ืองสวยใกล กับโลซานน และเป นเม ือง
ทองเที ่ยวตากอากาศชั ้นดีก็ตองยกใหกับ “เวเวย” 
(Vevey) เม ืองริมทะเลสาบเจน ีวาท ี ่ทั ้ งสวยและ
บรรยากาศดี นอกจากนี้เมืองเวเวยยังเคยเปนสถานที่
อย ู อาศัยของนักแสดงช ื ่ อดัง  “ชาร ล ี  แชปลิน” 

(Charlie Chaplin) เห็นไดจากรูปปم�นที่ตั้งเปนอนุสรณอยูที่ริมทะเลสาบเจนีวา
นั ่นเอง ออกเดินทางตอสู  มองเทรอซ (Montreux) อีกหนึ ่งเมืองสวยมาก
ประวัติศาสตรนาตามหา ตัวเมืองมองเทรอซตั้งอยูทางฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ไดเห็นวิวของเทือกเขาสูง เพราะตั ้งอยู ตีน
เทือกเขาสวิสแอลป� แตอุณหภูมิคอนขางอุนกวาเมืองในแถบเทือบเขา ไมหนาว



 

มากแมจะเปนฤดูหนาวก็ตาม ตัวเมืองแมจะคอนขางเล็กแตก็ทดแทนดวยอาคาร
บานเรือนสวย ทิวทัศนงาม และแลนดมารกสําคัญของสวิส ทําใหมองเทรอซเปน
เมืองที่นักทองเที่ยวสนใจและเดินทางมาเที่ยวจํานวนไมนอย นําทานถายภาพ 
ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณหนึ ่งในอนุสรณทาง
ประวัติศาสตรของสวิตเซอรแลนด ตัวปราสาทตั้งอยูบนเกาะเล็กๆ เราตองเดินขาม
สะพานไมเพื่อไปยังตัวปราสาท เมื่อเขามาดานในเราจะไดเห็นถึงปราสาทที่ยังคง
กลิ่นอายความเปนยุคกลาง ตัวปราสาทนั้นผสมผสานระหวางหินและไม ดานใน
ปราสาทแมจะเกาแกมากแลว แตก็ไดถูกบูรณะขึ้นใหมใหคงสภาพเดิมเมื่อยัง
รุงเรืองเอาไว ไมวาจะเปนหองโถงใหญที่สามารถจุคนไดกวา 200 คน หองนอน
หลัก หองสวดมนต และคลังเก็บอาวุธโบราณ และถาเดินออกมาดานนอกปราสาท
จะมีทางเดินลงไปยังริมทะเลสาบที่เราจะไดเห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ที่เห็นแลว
อาจจะคุนตาเพราะปราสาทชิลยองนี้เองที่เปนแรงบันดาลใจภาพปราสาทแสนสวย
ในภาพยนตการตูนชื ่อดัง "ลิตเติ ้ล เมอรเมด" (The Little Mermaid) ออก
เดินทางตอสู กรุงเบิรน (Bern) อีกหนึ่งเมืองที่ไมควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อ
เดินทางมายังสวิตเซอรแลนด เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามดวยบานเรือนใน
บรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเมืองเกาทั่วไป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ชมหน่ึงในสัญลักษณสําคัญของกรงุเบิรนที่ บอหมี (Bear Pit) ซึ่งจะไดเห็นหมีตัว
ใหญในบอลึกที่สรางจําลองถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเลน
เท่ียวชม ยานเมืองเกากรุงเบิรน (Bern Old Town)  เพื่อชมบานเรือนตั้งแต
สมัยยุคกลางที่ยังคงเสนหของเมืองเกาอยูไมคลาย บนถนนอิฐสายเกาเราจะเห็น
น้ําพุอยูหลายจุดซึ่งตกแตงดวยรูปปم�นสไตลเรเนสซองสแตกตางกันไปในแตละจุดที่
พบเห็น สําหรับแลนดมารกในยานเมืองเกาตองขอยกใหกับ หอนาฬิกาซึทกลอก
เกอ (Zytglogge) บนหอคอยท่ีสรางขึ้นตัง้แตป 1218 และถือเปน 1 ใน 3 ของ
นาฬิกาท่ีเกาแกที่สุดในสวิตเซอรแลนด ในทุกชั่วโมงจะมีเสียงดนตรพีรอมตุกตาท่ี
ออกมาเตนระบําใหนักทองเที่ยวไดหยุดชมกัน นอกจากน้ียังมีอาคารรัฐสภา โบสถ 
และอาคารเกาแกมากมายที่เปนสวนสําคัญทําใหเมืองเกาแหงน้ีถูกยกเปนมรดก
โลกโดยองคการยูเนสโกในป 1983   



 

   
 
มุงหนาสู ลูเซิรน (Luzern) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุนอยูริม
ฝم�ง “ทะเลสาบลูเซิรน” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป�เรียงสลับ
เปนทิวสวยงามทุกฤดกูาล และนอกจากทิวเขาแลวลูเซิรนยังมีป�าไมคอนขาง
หนาแนนและทุงหญากวางใหญตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิรนคือเปนเมือง
ที่ยังคงอนุรักษความเกาแกของพื้นที่ไวไดอยางดี แบงเขตชัดเจนระหวางเมืองเกา
และเมืองใหม เที่ยวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด **อิสระชอปปم�งอยางเต็มที ่
** ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินซูริค (Zurich Airport) เพ่ือเตรียม
ตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย  

22.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK86 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ  
06.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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



 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง   ราคา 

สิงหาคม 8-14 ส.ค. 62 47,900 
กันยายน 25 ก.ย.-1 ต.ค. 62  

42,900 ตุลาคม 9-15 / 19-25 / 25-31 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 12-18 พ.ย. 62 
26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 

 
43,900 

ธันวาคม 4-10 ธ.ค. 62 45,900 
New year 

2020 27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค.63 58,900 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียง ลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 อัตรานี้รวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 



 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/

ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 



 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู

ประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (นับ
จากวันปจจุบันในวันที่ยื่นวีซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวน
ไมตํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจาย
ในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมือกลับสูภูมิลําเนา 

 - Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement 



 

(ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพรอม
ยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษและจดหมายสปอนเซอร)  **สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อ
แสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู
เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  

9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  
9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ทานอยู  (เปน
ภาษาอังกฤษ) พรอมนําเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปประทับตราที่กงสุลแจง
วัฒนะ หากไมมีการประทับตราทางสถานทูตอิตาลีจะไมรับพิจารณาทุกกรณี 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรอง
ขอวีซาใหกับบุตร ** 



 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่
ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้นถึง
สามารถดําเนินขั้นตอนการยืนวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี
คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยยื่นวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) 
....................................................................................................................................... 
ที่อยู
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท.....................................................  
เบอรมือถือ........................................................................ 
E-Mail......................................................................................................................................... 
สถานะ  สมรส      โสด     หยาราง   แยกกันอยู 
เลขที่พาสปอรต...................................................  
วันหมดอายุ...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด.............................................  
อาชีพ................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.................................................  
การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ชื่อผูออกคาใชจาย ..............................................................................................  
ความสัมพันธ .................... 



 

ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายนิ้วมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 


