Euro Dolomites 4 Countries
อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 10วัน 7 คืน
มิลาน-เบอร์กาโม-เวโรน่ า-อุทยานโดโลไมท์-โบลซาโน่ -อินน์ สบรูค
วัทเท่นส์-โฮเฮนชวานเกา-เคมป์ เท่น-เซ้นต์กลั เลนชาฟฮาวเซ่น-ซูริค-เซ้นต์มอริทซ์-โคโม่-มิลาน
เที่ยวเมืองเก่าเบอร์กาโม่ ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์
ชม 2 ทะเลสาบสุดสวย Misurina และ Braies แวะเที่ยวโบลซาโน่
ล่องเรือทะเลสาบโคโม่จาก Menaggio - Bellagio
เที่ยวสวิสดื่มดา่ และสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

UNSEEN นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึน้ เขา Mt.Diavolezza ที่เที่ยวใหม่สดุ ฮอตไม่ซา้ ใคร!!
ชมมรดกโลกโบสถ์เซ้นต์กลั เลน เที่ยวเมืองซูริค ชมน้าตกไรน์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป

เที่ยวเมืองสวยสุดคลาสสิคอินน์ สบรูค ชมสวารอฟสกี้เวิลด์ ที่วทั เท่นส์
เที่ยวเมืองฟุสเซ่นและ Ettal เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
และช้อปปิ้งแบรนด์ดงั อย่างจุใจที่มิลาน
โดยสายการบิน Etihad Airways

บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงดงำมในเขตยุโรป ได้แก่อติ ำลี,สวิตเซอร์แลนด์และฝรังเศส
่ นำท่ำนชมเมือง
ต่ำงๆดังนี้
มิ ลาน
เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลีและยังได้ชอื ่ ว่ำเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตำลี
เบอร์กาโม
เมืองทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ของแคว้นลอมบำร์ดยี ห์ นึง่
ใน 20 แคว้นของประเทศอิตำลี มีชอื ่ เสียงเกีย่ วกับบรรยำกำศของควำมเป็ นเมืองยุคกลำงทีม่ เี สน่หห์ ลำกหลำย
ของศิลปะและประวัตศิ ำสตร์ทมี ่ มี ำตัง้ แต่สมัยโบรำณ
เวโรน่ า
เมืองดังจำกนิยำยรักอมตะทีมี่ เค้ำเรือ่ งควำมจริงของกำรขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ ประพันธ์
โดยวิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชำวอังกฤษทีโด่
่ งดังไปทัวโลก
่
อุทยานโดโลไมท์ อุทยำนทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขำแอลป์ ทีทอดตั
่
วอยูใ่ นเขตทำงอิตำลีตอนเหนือ มียอดเขำ
รวมกัน 18 ยอด ทีมี่ ควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรและครอบคลุมอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่ในเขตของแคว้นทีโรลใต้
และแคว้นเวเนโต้ มีควำมงดงำมแปลกตำและมีชอื ่ เสียงมำกทีส่ ดุ ในประเทศอิตำลี มีทะเลสำบน้อยใหญ่ที ่
สวยงำมอยู่โดยรอบ อำทิ Lake Misurina และ Lake Braies
โคโม่
ทะเลสำบซึง่ ได้ชอื ่ ว่ำเป็ นทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์เดีย ตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของ
ประเทศอิตำลีมหี มูบ่ ำ้ นและเมืองเล็กอยู่โดยรอบบริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโม่ลอ้ มรอบด้วยภูเขำ
สูงทีย่ งั มีป่ำไม้เขียวชอุม่ มีกำแพงธรรมชำติเป็ นฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้
อิ นน์สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวดั
่ งแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีร่ ำบลุ่มแม่น้ ำอินส์
ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงในด้ำนเป็ นศูนย์กลำงของกำรแข่งขัน
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ น
ทีต่ งั ้ ของปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ ทีตั่ ง้ ของปรำสำทนอย
ชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขำสูงทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยว์ คิ ที ่ 2 และยังเป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์
ดีสนียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
เซ้นต์กลั เลน เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่ำเป็ นเมืองศูนย์กลำงทำงศำสนำ มีโบสถ์เซ้นต์กลั เลนโบสถ์หอคอยคู่สไตล์บำรอคและห้องสมุด
ทีเ่ ก็บรวบรวมหนังสือเก่ำแก่อำยุมำกกว่ำ 1,000 ปี
ซูริค
เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ งั ้ ของน้ ำตกไรน์ น้ ำตกทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจำกกำรทีแม่
่ น้ ำไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ ำนำนำชำติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโรปไหลจำกต้นน้ ำในเทือกเขำแอลป์ มำบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลำยเป็ นน้ ำตกที ่
สวยงำมมำก
เซ้นต์มอริทซ์ เมืองตำกอำกำศทีม่ ชี อื ่ เสียง และศูนย์กลำงกีฬำสกีทมีี ่ ชอื ่ เสียงระดับโลกอยู่ทำงตะวันออกของสวิสเมืองตำก
อำกำศแห่งนี้ยงั เคยได้รบั เลือกให้เป็ นสถำนทีแ่ ข่งขันกีฬำโอลิมปิ กฤดู หนำวถึง 2 ครัง้

กาหนดการเดิ นทาง

18-27 พ.ย. 2565 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค.2566
20-29 ม.ค./ 17-26 ก.พ./ 4-13 มี.ค./ 23 มี.ค.-01 เม.ย.2566

วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
8-9 เคาน์เตอร์สายการบิ น Etihad Airways เคาน์เตอร์เช็คอิ น ROW- Q
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง**
ออกเดิ นทางสู่กรุงมิ ลาน ประเทศอิ ตาลีโดยสายการบิ น Etihad Airways เที่ยวบิ นที่ EY-407

21.05 น.

วันที ส่ อง
00.30 น.
02.55 น.
06.10 น.

กลางวัน
บ่าย

อาบูดาบี-มิ ลาน(อิ ตาลี) - เบอร์กาโม- เวโรน่ า
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางสู่มิลาน โดยสายการบิ น Etihad Airways เที่ยวบิ นที่ EY-081
เดิ นทางถึงสนามบิ นมัลเพนซ่า กรุงมิ ลาน ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเบอร์กาโม Bergamo (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชัวโมง)
่
เมืองทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลีและไม่ไกลจำกเมืองมิลำน เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญ ทำง
ประวัตศิ ำสตร์ของแคว้นลอมบำร์ดยี ห์ นึ่งใน
20 แคว้นของประเทศอิตำลี มีชอ่ื เสียง
เกีย่ วกับบรรยำกำศของควำมเป็ นเมืองยุค
กลำงทีม่ เี สน่หผ์ สมผสำนไปด้วยวัฒนธรรม
ทีห่ ลำกหลำยของศิลปะและประวัตศิ ำสตร์
ทีม่ มี ำตัง้ แต่สมัยโบรำณ นำท่ำนนัง่ รถราง
ไฟฟ้ า Funicular จำกย่ำนใจกลำงเมือง
เบอร์กำโมสูเ่ ขต Upper Town นำท่ำนชม
ย่ำนเมืองเก่ำ Citta Alta ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ของเมืองนัน้ ล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง
แบบเวนิส ทีส่ ร้ำงขึน้ ในศตวรรษที่ 17
จำกนัน้ ชมย่ำนจัตุรสั เก่ำเปี ยสซ่ำ เว็คเคียร์
Piazza Vecchia มีเวลำให้ทำ่ นแวะถ่ำยรูป
กับโบสถ์ Santa Maria Maggiore และนำ
ท่ำนท่ำนชมย่ำน Old Square ซึง่ เป็ นย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำทีแ่ วดล้อมไปด้วยเหล่ำอำคำรทีแ่ สดงออกถึงกำร
ผสมผสำนระหว่ำงสถำปั ตยกรรมของยุคกลำงและเรเนสซองส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเวโรน่ า Verona (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองดังจากนิยายรักอมตะ
ทีม่ เี ค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมอื การ
ประพันธ์ของวิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชาวอังกฤษทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
จากนัน้ เดินชมย่านเมืองเก่าของเวโรน่า ที่

คา่

ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นาท่านสู่ “จตุรสั เออร์เบ” ทีร่ ายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่
เคยปกครองเวโรน่า นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอก “บ้านของจูเลียต” ปั จจุบนั หน้าบ้านจูเลียตคือร้าน
Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ทีจ่ เู ลียตเคยยืนอยูโ่ ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้ าขอความรักอยู่ดา้ นล่างตัง้ อยู่ท่ี
บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรนาบริเวณบ้านมีรปู ปั น้ จูเลียตทีเ่ ป็ นบรอนซ์ปัน้ โดย N.Costantini
ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับทีห่ น้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกาแพง
บ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์
สาหรับคนทีไ่ ม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลั โหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว, Verona หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ าม

เวโรน่ า-เขตอุทยานโดโลไมท์-ทะเลสาบมิ ซูริน่า-ทะเลสาบเบรียส-โบลซาโน่

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูเ่ ขตอุทยานโดโลไมท์ Dolomites หรือเทือกเขำโดโลไมท์อนั โด่งดัง อุทยานทีเ่ ป็ นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ทีท่ อดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวมกัน 18 ยอด ทีม่ คี วามสูงกว่า
3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในเขตของแคว้นทีโรลใต้และแคว้นเวเนโต้ มีความงดงาม
แปลกตาและมีช่อื เสียงมากทีส่ ดุ ในประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูท่ ะเลสาบมิ ซูริน่า Misurina ชมทะเลสำบทีห่ ลบซ่อนตัวในหุบเขำทีถ่ อื ว่ำเป็ นสถำนที่
ท่องเทีย่ วชื่อดังทีส่ ำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยำนโดโลไมท์ ตัง้ อยู่บนระดับควำมสูง 1,754 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล มีควำมโด่งดังเรื่องภำพวิวภูเขำทีส่ ะท้อนกับ
พืน้ น้ำในวันฟ้ ำใส ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชมทัศนียภำพของ
ทะเลสำบและถ่ำยรูปเก็บบรรยำกำศควำมงดงำม จำกนัน้ ชม
ทะเลสาบเบรียส Braies (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40
นาที) หนึ่งในทะเลสำบทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งของอิตำลี ซึง่ ตัง้ อยู่
ในเขตป่ ำสงวนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใจกลำงเทือกเขำโดโลไมท์ ซึง่ ว่ำ
กันว่ำทีน่ ่เี ป็ นประตูสดู่ นิ แดนใต้พภิ พตำมตำนำน
จนได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโบลซาโน่
Bolzano (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองทีถ่ อื
ว่ำเป็ นประตูสอู่ ุทยำนแห่งชำติโดโลไมท์และเป็ นเมืองหลวง
ของภูมภิ ำคทีโรลใต้ซง่ึ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขำทีเ่ ป็ นป่ ำ
ทุ่งหญ้ำ ไร่องุ่นและเทือกเขำโดโลไมท์ในทำงทิศตะวันออก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว, Bolzano หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ส่ ี ่

โบลซาโน่ -อิ นน์ สบรูค (ออสเตรีย)-วัทเท่ นส์-เอททัล (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น-เคมป์ เท่ น

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองอิ นน์สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้า
อินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้าอินส์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ี
ชื่อเสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว
หลายครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976 พาราลิมปิ กฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึง
โอลิมปิ กเยาวชนฤดูหนาวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ.2012 ทาให้อนิ น์สบรูค เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ่ ด้จดั
กีฬาโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้ นาท่านชมบริเวณจัตุรสั เมืองเก่าทีม่ ตี าหนักหลังคาทองคา ทีม่ อี ายุรว่ ม 450 ปี ใน
อดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยท์ โิ รลสมัยของกษัตริย์
แม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่า
หลังคากาแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุม้ ทองแดงจานวนกว่า
3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วย
ภาพเขียนสวยงาม ถือเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมือง
และมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีทป่ี ั จจุบนั เป็ นร้านค้า
หลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตท้ี าวเวอร์ จุดนัดพบ
ของชาวเมือง รวมถึงจัตุรสั เมือง ทีม่ เี สาอันนาเซาเลอ
ตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมา
ถ่ายภาพกันมากทีส่ ดุ และมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้ สินค้า
ของทีร่ ะลึกจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองวัทเท่นส์ Wattens เมืองทีอ่ ยู่ใกล้ๆกับอินน์สบรูค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
เมืองทีต่ งั ้ ของบริษทั คริสตัลสวารอฟสกี้ โรงงานผลิตคริสตัลทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อสวา
รอฟสกี้ คริสตัลเวิลด์ Swarovski Crystal World แห่งแรกของโลก โดยก่อตัง้ ขึน้ กว่า100 ปี ณ เมืองวัตเท่น
แคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย โดยมีผกู้ ่อตัง้ คือแดเนียล สวารอฟสกี้ ในปี ค.ศ.1995 นาท่านชม Swarovski
Kristallwelten Store ทีก่ ว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด
ตัง้ แต่อญ
ั มณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก รวมทัง้ Swarovski Optik และ Swarovski
Lichtdesign ตามแบบฉบับของสวารอฟสกี อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ ง
หรือเลือกชมตามอัธยาศัย
จำกนัน้ เดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองเล็กๆเอททัล Ettal ประเทศ
เยอรมัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเข้าชม
สานักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล Kloster Ettal ทีไ่ ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียน
UNESCO สำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตัง้ เมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภช
ประจำปี ของนักบุญวิทำลลิสแห่งมิลำน Vitalis of Milan โดยพระเจ้ำ
หลุยส์ท่ี 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิสิ์ ทธิ ์
จำกนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองฟุสเซ่น Fussen เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ
700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน

หลังอำหำรค่ำนำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว, Kempten หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ห่ ้า

เคมป์ เท่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เซ้นต์กลั เลน (สวิ ตเซอร์แลนด์)

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีอ่ ยูต่ ดิ กับฟุสเซ่นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้
สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 35 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein
Castle ซึง่ อยู่บนเนินเขำสูงทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ทีต่ อ้ งกำรสร้ำงปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นำท่ำนชมวิวสวยจำกสะพำนแมรีจ่ ุดที่ถ่ำยรูปกับปรำสำทนี้
ได้ดที ส่ี ดุ ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำทแห่งนี้เป็ น
ปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ น
ปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของ
บริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการ
ด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริการด้วยกรณี
ใดๆจะต้องใช้การเดิ นเท้าแทนหรือนัง่ รถม้าซึ่ง
บริการรถม้าไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ หากโดยสารขึน้
ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง...
พิ เศษ!!เมนูขาหมูเยอรมันที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่ มืองเซ้นต์กลั เลน St.Gallen ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ
โบสถ์เซ้นต์กลั เลน St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดทีเ่ ก็บรวบรวม
หนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์มจี ติ รกรรมฝาผนังอันขึน้ ชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ท่ี
ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโล ซึง่ ภายในบริเวณไม่ไกลกันนักเป็ นทีต่ งั ้ ของ
หอสมุดแห่งเซ้นต์กลั เลนหนึ่งในห้องสมุดทีเ่ ก่าแก่และสวยงามมากทีส่ ดุ จนได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1983
จากนัน้ นาท่านสูถ่ นน Multergrasse ถนนช้อปปิ้ งสายหลักของเมือง ทีม่ รี า้ นค้าน่ารักๆมากมาย ทัง้ ร้าน
นาฬิกา ร้านเสือ้ ผ้า และของทีร่ ะลึกต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารกลางคา่ ตามอัธยาศัย **
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว, St.Gallen หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

วันที ห่ ก

เซ้นต์กลั เลน-ชาฟฮาวเซ่น-น้ าตกไรน์ -ซูริค-เซ้นต์มอริ ทซ์
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นาท่านเดินทางสูเ่ มืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จนกระทังถึ
่ ง
Neuhausen Rhein Falls ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ นาท่านชมความสวยงามของน้าตกไรน์ น้าตกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
ทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้าไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้านานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้าในเทือกเขา
แอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ น้ื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ นน้าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้าตกมีความสูง 25
เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระ
ให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
จากนัน้ เดินทางสูน่ ครซูริค Zurich (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
1 ชัวโมง)
่
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำลินเดอร์
ฮอฟ ผ่ำนอำคำรบ้ำนเรือนร้ำนค้ำย่ำนเมืองเก่ำ นำท่ำนแวะชม
และถ่ำยรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งทีค่ นุ้ เคยดีอย่ำง
Zurich’s Town Hall สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็ น
สถำนทีร่ ำชกำรท้องถิน่ ในเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ำลิมมัตแต่
เดิมเคยเป็ นห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองทีส่ ร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.
1397 แต่ได้รบั กำรปรับปรุงเรื่อยมำจนถึงปั จจุบนั รวมทัง้
โบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church มหำวิหำร
คู่บำ้ นคู่เมืองซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณ
ริมฝั ง่ แม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปั จจุบนั กลำยเป็ นหนึ่งในสถำนทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ และนำท่ำนเดินข้ำมสะพำนไป
อีกฝั ง่ ของแม่น้ำชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumunster ซึง่ เป็ นหนึ่งในสีโ่ บสถ์หลักของเมืองซูรคิ ทีส่ ร้ำงขึน้
จำกซำกปรักหักพังของวิหำรสำหรับสตรีชนชัน้ ขุนนำงชัน้ สูงในสมัยก่อนโดยกษัตริยแ์ ห่งบำวำเรียเพื่อพระ
รำชธิดำฮิลต์กำร์ต ภำยหลังได้พระรำชทำนให้กบั คณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คอื ภำยนอก
ประกอบด้วยกระจกสีขนำดใหญ่ 5 บำน เรียกว่ำกระจกชำกำล ออกแบบโดย มำร์ก ชำกำล จิตรกรชำว
เบลำรุส-ฝรังเศส
่ และได้ตดิ ตัง้ ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ จิตรกรคนนี้โด่งดังอย่ำงยิง่ ในแถบยุโรป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซ้นต์มอริทซ์ St.Moritz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัวโมง)
่
เมืองตากอากาศที่
มีช่อื เสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีทม่ี ชี ่อื เสียงระดับโลกอยูท่ างตะวันออกของสวิสเมืองตากอากาศแห่งนี้ยงั เคย
ได้รบั เลือกให้เป็ นสถานทีแ่ ข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดู หนาวถึง 2 ครัง้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว, St.Moritz หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ จ็ด

เซ้นต์มอริ ทซ์-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นเขา Mt.Diavolezza-ทะเลสาบโคโม่ (อิ ตาลี)

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางสูส่ ถานี กระเช้าสู่ยอดเขา
Mt.Diavolezza ยอดเขานี้เสมือนเป็ นไข่มุกเม็ด
งามแห่งทีร่ าบสูงแองเกอดินแคว้น Graubünden
โดยกระเช้าจะนาท่านขึน้ สูย่ อดเขาหิมะสูง 3,000
เมตรภายใน 30 นาที ให้ท่านชมวิวความสวยงาม
ของยอดเขาแอล์ปฝั ง่ ตะวันออก ทีม่ ยี อดเขาที่
สวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่น ยอดเขาพิซเบอร์
นิน่า, Corvatsch, Lagalb จากจุดนี้ท่านจะได้
เห็นธารน้าแข็ง Pers and Morteratsch Glaciers
ทีส่ วยงามอย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเดินเด่นชม
บรรยากาศและเก็บภาพความสวยงามในลานหิมะ
อย่างจุใจหรือเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกในตัวอาคาร
ร้านค้าตามอัธยาศัย
(ในกรณีทยี ่ อดเขำ Mt.Diavolezza ปิ ดเนือ่ งมำจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวย หรือปิ ดเพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซม
กระเช้ำ บริษทั ฯ ขอเปลีย่ นไปขึน้ ทีย่ อดเขำ Piz Corvatsch แทน)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบโคโม่ Como (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
ทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ
ของอิตำลีและเป็ นทะเลสำบทีล่ กึ ทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยควำมลึกกว่ำ 400 เมตร ทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขำ
สูงทีย่ งั มีป่ำไม้เขียวชอุม่ หลำยจุดบนชำยฝั ง่ เป็ นช่องเขำแคบ
และหน้ำผำทีส่ วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคือเทือกเขำแอลป์
ยำวเหยียดสุดสำยตำเป็ นกำแพงธรรมชำติทส่ี ร้ำงฉำกหลังอัน
งดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขำแอลป์ นัน้ มีหมิ ะ
ปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึ เป็ นจุดดึงดูงให้ผคู้ นจำกทัวโลกหลั
่
งไหลมำ
่
ท่องเทีย่ วพักผ่อนกันอย่ำงไม่ขำดสำย ให้ทำ่ นชมวิวระหว่ำงทำง
จนกระทังเดิ
่ นทำงถึงเมืองเมนักจิ โอ Menaggio เมืองแสนสวย
ทำงฝั ง่ ตะวันตกของทะเลสำบโคโม่ จำกนัน้ นาท่านนัง่ เรือจาก
เมืองเมนักจิ โอ สู่เมืองเบลลาจิ โอ Bellagio เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำ
เป็ น “ไข่มุกแห่งทะเลสำบโคโม่” หรือ Pearl of the Lake มีเวลำ
ให้ท่ำนได้แวะถ่ำยรูปและชมทัศนียภำพของอำคำรบ้ำนเรือน
สีสนั สดใสของเมืองเบลลำจิโอทีส่ องข้ำงทำงเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ
ขำยของทีร่ ะลึก ทัง้ งำนแฮนด์เมด งำนศิลปะต่ำงๆ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ตวั เมืองโคโม่ Como (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนผ่ำนชมอนุสรณ์สถำนทหำรของเมืองโคโม่ มีลกั ษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้ำ
ออกสูท่ ะเลสำบโคโม่ ภำยในประกอบไปด้วยเสำหินแกรนิตทีม่ นี ้ำหนักถึง 40 ตันพร้อมกับกำรสลักชื่อของ
เหล่ำทหำรทีร่ ว่ มรบในสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 กว่ำ 650 นำย ใกล้กนั นัน้ เป็ นมหำวิหำรโวเทียโน่หรือวิหำรโวล
ท่ำ ได้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบกำรตกแต่งแบบนีโอคลำสสิคถือ
เป็ นอำคำรทีส่ ำคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นลอมบำร์เดีย

คา่

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
หลังอำหำรค่ำนำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว, Lomazzo of Como หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที แ่ ปด

โคโม่-มิ ลาน

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมิลานหรือมิ ลาโน Milan (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) เมืองหลักของแคว้น
ลอมบำร์เดียและเป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีช่อื เสียงในด้ำนแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ มิลำน
ถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้ำน
อุตสำหกรรมผ้ำไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ ำนและสโมสร
ฟุตบอลเอซีมลิ ำน นำท่านชมปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รบั การก่อสร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วง
ศตวรรษที่ 15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มกี ารบูณะและขยายใหญ่ขน้ึ ในช่วงยุค
ศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของป้ อมปราการทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ แหน่งหนึ่งในยุโรป
จากนัน้ ชมและถ่ายรูปภายนอกมหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ
Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ทเ่ี ก่าทีส่ ดุ ในเมืองมิ
ลาน ถูกสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั นักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน
ตัวอาคารแสดงถึงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและศิลปะอัน
ศักดิสิ์ ทธิทางศาสนา
เป็ นตัวอย่างของงานสถาปั ตยกรรม
์
แบบโรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 2 หลัง
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และต่อมาได้มกี ารบูรณะอาคารอย่างหนัก
ปั จจุบนั ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชัน้ ด้านข้างประกอบไป
ด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัตศิ าสตร์ หลังคาตกแต่งด้วย
งานปูนปั น้ และแท่นบูชาทองคา
และนำท่ำนชมและถ่ำยรูปภำยนอกกับโบสถ์ซำนตำมำเรีย เด
ลเลกรำเซีย Santa Maria Del Grazie โบสถ์ทม่ี คี วำมสำคัญในเชิงประวัตศิ ำสตร์เเละมีควำมงดงำมอย่ำงมำก
ในเชิงสถำปั ตยกรรมถูกสร้ำงขึน้ ในปี 1469 เพื่ออุทศิ ให้เเก่พระเเม่มำรี ซึง่ ปั จจุบนั นี้ได้รบั กำรยกย่องในฐำนะ
มรดกโลกของยูเนสโกด้วยเป็ นทีเ่ ก็บผลงำนศิลปะชื่อก้องโลกอย่ำง "อำหำรค่ำมือ้ สุดท้ำย" หรือ The Last
Supper ผลงำนชิน้ โบแดงของเลโอนำร์โด ดำวินชี ทีถ่ ูกรักษำไว้ทโ่ี บสถ์แห่งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านชมจัตุรสั สกาล่าและรูปปั น้ ดาวินชี และให้ทา่ นถ่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหำวิหำรหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในปี
ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร
ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 500 ปี มีควำมวิจติ รงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปปั น้ นับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำ
ยอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็ นสง่ำอยู่ มีลำน

กลางวัน
บ่าย

กว้ำงด้ำนหน้ำดูโอโมทีม่ อี นุสำวรียพ์ ระเจ้ำวิกเตอร์เอม
มำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำคือสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญต่ำงๆ และ
นำท่ำนสูแ่ กลเลอรี่ วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่า
เป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลีมากว่า 100 ปี
เป็ นศูนย์รวมสินค้ำแบรนด์เนมทีท่ นั สมัย มีสนิ ค้ำ
มำกมำยให้เลือกซือ้ ไม่ว่ำจะเป็ นเสือ้ ผ้ำ กระเป๋ ำ รองท้ำ
และนำฬิกำแบรนด์ช่อื ดังมำกมำย อำทิ Louis Vuitton,
Prada , Versace, Gucci, Armani หรือแบรนด์ดงั จำก
อิตำลี อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังอย่ำง
จุใจ
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อ
สิ นค้า อิ สระให้รบั ประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว, Milan หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ ก้า

มิ ลาน-สนามบิ น

เช้า

21.45 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Etihad Airways เที่ยวบิ นที่ EY-088
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Etihad Airways เที่ยวบิ นที่ EY-402

วันที ส่ ิ บ

สนามบินสุวรรณภูมิ

07.20 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง**

09.50 น.
18.45 น.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดิ นทาง

18-27 พ.ย. 2565 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค.2566
20-29 ม.ค./ 17-26 ก.พ./ 4-13 มี.ค./ 23 มี.ค.-01 เม.ย.2566

Euro Dolomites 4 Countries
อิ ตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิ ส 10วัน7คืน /EY

18-27 พ.ย.65

24 ธ.ค.-02 ม.ค. ม.ค.-มี.ค.2566

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

90,800

97,500

90,800

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

90,800
88,800
86,800
12,900
52,500

97,500
95,500
93,500
15,900
56,800

90,800
88,800
86,800
12,900
52,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเี ตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ

อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของบริ ษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Etihad Airways เส้นทางกรุงเทพฯ- มิลาน// มิลาน-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่






ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่าภาษีสาหรับนักท่องเทีย่ วหรือภาษีเมืองสาหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯอานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร,ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือ้ ประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
ก.ค.2565 หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ















ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัม/จากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,000บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ)
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
สัญญำณ wifi และค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่ กี ำรให้บริกำรฟรีหรือบำงโรงแรม
อำจมีให้บริกำรบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบำยของแต่ละโรงแรม)
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซำ่ , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทต่ี อ้ งกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์

ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุก
ท่านทีเ่ ดินทางแล้ว จะเริม่ ดาเนินการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลายทางกาหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกีย่ วกับการนัดหมายการทาวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าทีจ่ ะ
ดาเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ าเป็ นสาหรับการทานัดหมาย
ท่านชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อทีท่ างบริษทั
จะ
ได้นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า
์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผูท้ ส่ี ำมำรถเดินทำงเข้ำยุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั กำรฉีดวัคซีนครบโดสตำมชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำร
เดินทำง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศนัน้ ๆให้กำรรับรอง และควรมีเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพำสปอร์ต
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ อง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารอันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วน
ทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิกำรใช้
บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฎิเสธกำรเข้ำ
์
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทัง้ หมด
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์

4.

โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำงอำบน้ำ
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 15-20 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ
ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

2. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

8. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้ องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***

- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

9. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
พาสปอร์ต
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง
อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
10. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย

คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

โทรศัพท์มือถื อ................................................. อีเมลล์ ................................................................................

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยได้วีซา่ เชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
กรณี ท่ ีเคยได้วีซา่ เชงเก้น วีซา่ ออกโดยสถานทูตใด.........................................................................
วีซา่ ใช้เดินทางตัง้ แต่วนั ที่ ...................................... ถึงวันที่ ......................................... รวม ........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)

ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

