
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13365 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

มลิาน – พอร์โตฟิโน - ชิงเกว่ แตร์เร – เจนัว - SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มลิาน 
โคโม่ - ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – กรุงเบิร์น – กรินเดลวาลด์ 

น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี-ไคลน์ไชเด็ค - Harder Kulm 
อนิเทอร์ลาเก้น - ชนีเก้ ปลาตเต้ - กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค  

ก าหนดการเดินทาง 
03-10 ม.ิย.//17-24 มิ.ย.//24-31 ก.ค.//05-12 ส.ค.//09-16 ก.ย.//23-30 ก.ย.//07-14 ต.ค.//21-28 ต.ค. 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อติาล)ี 
21.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดย

มีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2 มิลาน – พอร์โตฟิโน - ชิงเกว่ แตร์เร – เจนัว 
00.40 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG940 (บินตรงสู่มิลาน) 
07.35 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่าน

พธีิการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองพอร์โตฟิโน จากนั้นน า

ท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 
นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน น าท่านเดินเล่น
เที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่ง
ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึง

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวรรคแ์ห่งเมืองท่า" 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวก็วา่ได ้เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึง
ตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวท่ีมี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถ์
เซนตม์าร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงาม
มาก 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของ

อิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บา้นห้าแห่ง ไดแ้ก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA,CORNIGLIA,MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้า
หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วน
หน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกอี้กดว้ย 
แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร 
(RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ 
และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตั้ง
ลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี
ตดักบัน ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท า
ใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระใหท้่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตาม
อธัยาศยั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั 

พกัที่ : Holiday Inn Hotel Genova หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3   เจนัว - SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน – ชมเมือง - โคโม่    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ตั้งอยูห่่างจากเมือง มิลานเพียง 60 นาที เป็น outlet 

ท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของยุโรป และบริหารงาน
โดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ outlet 
ชั้นน าของยุโรป ซ่ึงมี 13 แห่งในสหราช
อาณาจักร ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย 
และอิตาลี ร้านคา้ใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 
180 ร้ าน แหล่งช้อปป้ิง ท่ีพ ร้อมมอบ
ประสบการณ์การช้อปป้ิงแบบหรูหรา ด้วย
ร้านค้าท่ีน าเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบ
รนด์ระดบัโลกอ่ืนๆ อาทิ Gucci , Prada , 
Armani , Burberry , Nike,Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess  … เป็นตน้  



 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอม

บาร์ดี น าท่านเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “ อินเตอร์มิลาน”  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้
ของแทม้ากมายอาทิเช่น ผา้พนัคอ ,หมวก ,เส้ือฟุตบอล ,ลูกฟุตบอล ,แกว้น ้า ,มาสคอตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้
ของแทจ้ากสโมสรอินเตอร์มิลานไวเ้ป็นท่ีระลึก 
น าท่านชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปราสาท
สวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผูน้ า
เผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์
ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของ
น ้าพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์
เซสโก้ น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดู
โอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบ
โกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็น
ท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิค จากน้ัน
น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองโคโม่ (Como) 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:   Cruise Hotel     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 4  โคโม่ – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต - กรุงเบิร์น  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น า

ท่านไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเส น า
ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คา
เปล” ท่ี มี ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิ ร์น ซ่ึงเป็น
สะพานไม้ท่ี มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 
660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขต
เมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟ
ไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของ
เมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าข้ึนช่ือของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

 

คือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กื
อเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็น

อยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น “ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ” น าท่านชม “ สวนกุหลาบ ”
ซ่ึงตั้ งอยู่บนเนินเขา ซ่ึง ท่ี จุดน้ีสามารถชม
ทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง จากนั้น
เท่ียวชม “ เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี ”สัตวท่ี์
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง  เดินทางเข้าสู่ย่าน 
“มาร์คกาสเซ”ยา่นเมืองเก่า ซ่ึงปัจจุบนั เต็มไป
ดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอด
มลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกบัการ
เดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี เขา้สู่ “ ถนนครัมกาสเซ ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และ
ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ น าท่านชม “ นาฬิกาไซ้ท์ กลอ็คเค่น ” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆช่ัวโมงที่
นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน ้าพุมากที่สุดเมืองหน่ึง
ในยุโรป  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Holiday Inn Bern Westside Hotel / Allegro Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  กรุงเบิร์น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี

ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ - Harder Kulm - อนิเทอร์ลาเก้น  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบ

สวสิเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง พร้อมน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“น่ังรถไฟชมววิ” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่ง
แอลป์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์
ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาว
สวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น า
ท่านลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” 
Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดน
แห่งสวรรค์ น าท่านเข้าชมถ า้น า้แข็ง 1,000ปี Ice Palace ทีส่ร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อม

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


 

 

 

ชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาด
การส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารชมววิพานอราม่า 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of Europe 

เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” น าท่านออกเดินทาง
มุ่งหนา้สู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอ เบอร์ลันด์ 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ
สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรง
น้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ
อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก
พเิศษสุด น าท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึน้สู่จุดชมววิ Harder Kulm ให้ท่านเกบ็ววิความสวยงามของเมืองอินเทอ
ลาเค่น และทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  CITY OBERLAND HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6  อนิเทอร์ลาเก้น - ชนีเก้ ปลาตเต้ - กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - ซุก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่ยอดเขาที่สวยงาม 

คือชนีเก้ ปลาตเต้ (Schynige Platte) ท่ีมี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,967 เมตร 
โดยรถไฟฟันเฟืองประวัติศาสตร์ยุค
บุกเบิกกว่า 120 ปี ท่ีสามารถชมทสันีย
ภาพของ 3 ภูเขา ไอเกอร์(Eiger), เมิ้นซ์
(Monch) และ จุงเฟรา(Jungfrau) ท่ี
สวยงามตระการตา  ชมสวนพฤกษา
ศาสตร์อัลไพน์ ท่ีรวบรวมพันธ์ุไม้กว่า 
650 ชนิด 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เพ่ือน าท่านน่ังกระเช้ากอนโดล่าขึน้ สู่ยอดเขา กรินเดลวาลด์ 
เฟียสต์(Grindelwald First) ท่ีความสูง เหนือระดบัน ้ าทะเล 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาดา้นกิจกรรม ท่ี
สนุกสนานต่ืนเตน้โดยใช้เวลา โดยสาร
กระเช้าเพียง 25 นาทีสู่ ยอดเขา น าท่าน
เดินบนทางเดินเลียบหนา้ผา เฟียสต(์First 
Cliff Walk by Tissot) ท่ีเลาะริมหนา้ผา
สูง ชมทศันียภาพตะการตาของไอเกอร์ 
จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนรามา โดย 
ทิสโซต ์(Tissot) จุดชมววิท่ีใหท้่านไดพ้บ
สุดยอดทศันียภาพพาโนรามา บนระเบียง
ชมวิว ทียื่นออกไปสัมผสัธรรมชาติความ
ยาวถึง 45 เมตรเลยท่ีเดียว จากน้ันน าท่าน
ชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริม
ทะเลสาบซุก น าท่าน ล่องเรือชมความ
สวยงามของทะเลสาบซุกชมทศันียภาพ
อยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี
สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุด
แสนโรแมนติค  จากนั้นน าท่านเดินชม
โบสถก์ลางเมือง และตึกเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี น าท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุน
ท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคน
เดินท่ีมีร้านคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Park Hotel Zug / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7  ซุก - ซูริค - สนามบิน     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
……. ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าท่านเช็คอนิและท า TAX REFUNED 
13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ) 

วนัที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

 มิ.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 16,900 

24-31 ก.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 17,900 

05-12 ส.ค. 2562 75,900 75,900 71,900 17,900 

ก.ย. 2562 73,900 73,900 69,900 17,900 

ต.ค. 2562 75,900 75,900 71,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

 



 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 



 

 

 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
 จะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ วนัล่ะ 2 ยูโร ต่อท่าน / ต่อวนั(12 ยูโร) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้
ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


