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เมืองซกุ แองเกิลเบิรก์ ลเูซิรน์ สะพานไมช้าเปล 

 ทะเลสาบโคโม่  เวโรนา เมืองซีรมิ์โอเน่ กรุงมิลาน 

ชอ้ปป้ิง  Serravalle Designer Outlet

พิชิต 2 ยอดเขา Mt.Pilatus + Mt.Titlis 

อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 



  

วนัแรก กรุงเทพฯ             (ไทย) 

17.00น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้  4 

ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

20.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ-มิลาน-เมืองซุก-แองเกิลเบิรก์                                   (ดไูบ-อิตาลี-สวิสฯ) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK101 (บริการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.45 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ เมืองซุก  เมืองท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจาก

ความสวยงามของทศันียภาพแลว้เมืองน้ีจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลก  

และเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มี

เขตเมืองเกา่ที่ กอ่ตัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมือง

ท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยที่ สุดแหง่หน่ึงของประเทศ อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ ของสมาพนัธรฐัสวิสระหวา่งชมทิวทศัน์สองขา้งทางและสมัผสั

ความสวยงามของธรรมชาติแห่งสวิสเซอร์แลนด ์เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชัน้น าของ

สวิตเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองนั้นตัง้อยูบ่นเนินเขาใกล ้ๆ กบั"ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาท่ีมียอดสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลหน่ึงกวา่ 10,000 ฟตุ หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบนัเมืองแองเกิลเบิร์กไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงอลัไพน์รี

สอร์ทท่ีใหญท่ี่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ีแลว้เมืองยังเป็นเสมือนแมเ่หล็กท่ีสามารถดึงดูด

นักทอ่งเท่ียวใหม้าเยือนไดท้ ัง้ในชว่งฤดูรอ้นทัง้สองและฤดูหนาว โดยเมืองใหญ่ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้มืองน้ีคือเมืองลูเซิร์น

และเมืองซูริค ส าหรับบรรยากาศภายในเมืองนั้นคอ่นขา้งเงียบสงบ โดยในชว่งฤดูรอ้นจะมีกิจกรรมทอ่งเท่ียว

http://bit.ly/2NMk5YE


  

ส าคญัๆไดแ้ก ่การเดินทางไกล, ขี่ มา้ และขี่ จกัรยานภูเขา สว่นในชว่งฤดูหนาวจะเป็นการเลน่สกี การลาก

เล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Terrace  Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม   ยอดเขาพิลาตุส -ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน            (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นน าทา่นสู ่

ยอดเขาพิลาตุส (Mt.Pilatus) หรือภูเขามังกร เป็นยอดเขา

คูบ่า้นคูเ่มืองลูเซิร์น มีความสูงราว 2,120 เมตร เราจะไดเ้ห็น

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ รวมทัง้

ความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป์  

เท่ียง บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์  

อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญา

นามวา่ หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่

นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซม

ดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่น าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์

และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ 

เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหม ้

เสียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรีย์

ท่ีต ัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่โดยสรา้งข้ึนเพ่ือ

เป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการ

ตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการ

ท่องเท่ียวหลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Terrace  Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ี ยอดเขาทิตลิส-เมืองโคโม-กรุงมิลาน                                                          (สวิสฯ-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นสูย่อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกีของ

สวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 

3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้

ยกัษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR

จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลงัจากนั้นใหท้า่นไดส้นุกกบักิจกรรมบน

ยอดเขาแห่งน้ีไมว่่าจะเป็นการ ชมถ ้าน ้าแข็งซ่ึงเป็นถ า้ท่ีเกิดจากฝีมือ

มนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALKสะพาน

แขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปรวมถึงการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี รา้นขายของท่ีระลึกและ ลานหิมะซ่ึงเป็นชัน้



  

บนสุดซ่ึงจะเป็นชัน้ท่ีทา่สามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน า

ทา่นเดินทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์โคโมเป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็น

เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมแหง่หน่ึง เป็นแหลง่รวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ,์ พิพิธภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเกา่

อยูม่ากมาย โดยในปี 2013 โกโมมีจ านวนผูม้าพ านักคา้งคืนถึง 215,000 คน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูม้าเยือนมากท่ีสุด

เป็นอนัดบัส่ีของแควน้ลอมบาร์เดียรองจากมิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงมิ

ลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษา

เซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัณ Grand Hotel Milano Malpensa หรือระดบั

เดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้   เมืองเวโรนา -เวโรนาอารีน่า-จตัุรสัใจกลางเมือง-เมืองซีรมิ์โอเน่ -ทะเลสาบการด์า-มิลาน 

                                                                                     (อิตาลี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA)     

เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอิตาลี ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ร

ยูเนสโก และยงัไดร้ับสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมยัโรมนัไว ้

อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบนัเมืองเวโรนาสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก เน่ื องจากเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางศิลปะ และวฒันธรรมเกา่แกท่ี่ยงัมีใหเ้ห็นในงานนิทรรศการประจ าปี โรงละคร และโอเปร่าใน

โรงละครกลางแจง้ท่ีมีมาแตโ่บราณ ท าใหเ้มืองน้ีเป็นตน้ก าเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ 

โดยเฉพาะต านานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต ท่ีคุณจะไดส้มัผสักล่ินอายของความรักตลบอบอวลไปทัง้เมือง น า

ทา่นถา่ยภาพดา้นหน้า เวโรนาอารีน่า (VERONA ARENA) โรงละครกลางแจง้แบบโรมนัเป็น

สถาปัตยกรรมศิลปะโรมนัโบราณอายุกวา่ 2,000 ปี สามารถจุคนไดก้วา่ 15,000 คน มีขนาดใหญติ่ด 1 ใน 

3 สเตเด้ียมของอิตาลี ปัจจุบนัยงัถูกใชเ้ป็นสถานที่ จดัแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่า ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเวโร

นา ซ่ึงลกัษณะเหมือนโคลอสเซ่ียมท่ีกรุงโรมแตข่นาดเล็กกวา่ จากนั้นน าทา่นเดินเลน่บริเวณ จตัุรสัใจกลาง

เมือง (PIAZZA DELL ERBE) ท่ีมีลานตลาดนัดเล็กๆ ขายของฝาก มีท ัง้หนา้กากหลากหลายแบบ เสน้

พาสตา้ และของท่ีระลึกตา่งๆ เป็นตลาดนัดท่ีสวยงาม อีกทัง้ท่ีชุมนุมของ

ชาวบา้นตัง้แตยุ่คโรมนั มีตึกท่ีรายลอ้มสีพาสเทลหวานๆ และมีรา้นเล็กๆ ให ้

ทา่นเดินชมตามอธัยาศยั อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการ

ท่องเท่ียว         หลงัจากนั้นหลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองซีรมิ์โอ

เน่ (SIRMIONE)  เป็นเมืองเกา่แกอ่ายุนับ 2000 ปี ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศ

ท่ีเป็นแหลมย่ืนเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ท่ีสวยงาม กอ่น

ศตวรรษท่ี 15 อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส เพราะสมยันั้นเมืองตา่งๆ ในประเทศอิตาลียงัไมไ่ดร้วมตวั

กนัตา่งเป็นเอกเทศปกครองกนัเองแถมมีการท าสงครามเพ่ือแยง่ชิงเมือง เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนั

ยาวนาน  ท่ีส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ต ัง้แตยุ่คสมยัโรมนัทัง้ก าแพงเมืองท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือ



  

ป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยุคสมยัโรมนัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและปัจจุบนัก็

เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ น าทา่น ชมทะเลสาบการด์า ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบซ่ีง

เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ

ทัง้สองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแคเ่มืองเล็กๆ แตก็่มีเสน่หดึ์งดูดใจนักทอ่งเท่ียวไดต้ลอดทัง้ปี หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองมิลาน  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัณ Grand Hotel Milano Malpensa หรือระดบั  

เดียวกนั 

 

วนัท่ีหก มิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดโูอโม่ - Serravalle Designer Outlet-สนามบิน-ดไูบ (อิตาลี – ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มี

ช่ือเสียงในดา้นแฟชั่น ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่น

ส าค ัญเมืองหน่ึงของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส 

ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดียในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมา

จากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 

คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลิต

รถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟตุบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟตุบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก ้

ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงั,โรงละครโอเปร่า หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 

Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม่ (DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหา

วิหารประจ าเมือง สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 

ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของ

มหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของ

ผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายใน

บริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกหรือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ Serravalle 

Designer Outlet เป็นสถานท่ีท่ีรวมสินคา้แฟชั่นแบรนดเ์นมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ช ัน้น า

ระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มีรา้นคา้แฟชัน่และสินคา้ตา่งๆกวา่ 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, 

Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, 

Bose, และอ่ืนๆ โดยสินคา้แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอดทัง้ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง

สู่สนามบิน 

21.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK092(บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

 

 

 

 



  

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

06.35 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372(บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ี

ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 39,900 

ธนัวาคม 5-11 ธ.ค. 2562 39,900 



  

 

 



  

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียวคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไมร่วมค่าทิป) 

 

 

 

 

 



  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโรx 5วนั = 10ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 

24 ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทางให ้

ทา่น ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  



  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน 

 ก าหนดเชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ี

เช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ

ต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวั

เพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทาง 

พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง 

/ ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยมี

อายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรับทา่นท่ีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่น้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั) หนังสือ

รับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค า

รอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

 

 

 



  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจาก

วนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 

 บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการ

อพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติ

บตัร หรือ ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กท่ีไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่

อิตาลีไดห้ากไมมี่ตราประทบัศูนยท่ี์รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่น้ัน ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะ

ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ีไดร้ับรอง

เทา่น้ัน เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษทัชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



  

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

 ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 

 

 

 

  


