รหัสโปรแกรม : 16935 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน
BERNINA EXPRESS THE PANORAMIC TRAIN
มิลาน-เจนัว-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน์ -เมืองคูร-์ เซนต์กลั เลน
เซนต์มอริตส์-ทะเลสาบโคโม่-Serravalle Designer Outlet

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

17.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4ประตู
9แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

21.05 น.

วันที่สอง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

ดูไบ-มิลาน-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน
(ดูไบ-อิตาลี-สวิสฯ)

00.50 น.
03.35 น.
08.15 น.

เที่ยง

เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู เ่ มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่
เมืองลูเซิรน์ ของสมาพันธรัฐสวิสระหว่างชมทิวทัศน์สองข้างทางและสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแห่ง
สวิ สเซ อร์ แ ลนด์ ลู เ ซิ ร์ น อดี ต หั ว เมื อ งโบราณขอ ง
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่ง
ทวีปยุ โรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่
น้อยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับ
แซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมและแวะ

คา่

ถ่า ยรู ป กับ สะพานไม้ช าเปล หรื อสะพานวิ ห าร (Chapel
bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่ ที่สุดใน
โลก มี อ ายุห ลายร้อยปี เป็ นสัญลัก ษณ์และประวัติศาสตร์
ของเมื อ งลู เ ซิ ร์ น เลยที เ ดี ย ว สะพานวิ ห ารนี้ เป็ นสะพานที่
แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไปยังป้ อมแปด
เหลี่ ยมกลางน้ า จั่ว แต่ล ะช่อ งของสะพานจะมี ภ าพเขี ย น
เรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถู กไฟไหม้เสี ยหายไปมาก ต้องบูรณะ
สร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื องที่หวั
ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิ สฯ
ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้องกันพระราชวังใน
ครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Terrace Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม

แองเกิลเบิรก์ -ยอดเขาทิตลิ ส-เมืองเซนต์กลั เลน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนาท่าน
เดินทางสู ่ นาท่านเดินทางสู เ่ มืองแองเกิ ลเบิรก์ เมื องแองเกิลเบิร์ก
เป็ นอีกหนึ่ งเมื องรี สอร์ทชัน้ นาของสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมื องนั้น
ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาใกล้ๆกับ"ภูเขาทิ ตลิ ส" (Mount Titlis) ภูเขาที่มี
ยอดสู งจากระดับน้าทะเลหนึ่ งกว่า 10,000 ฟุต หรื อ 3,020 เมตร
ปัจจุบนั เมื องแองเกิลเบิร์กได้กลายเป็ นอีกหนึ่ งอัลไพน์รีสอร์ทที่ใหญ่
ที่สุดในภาคกลางของสวิ ตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ แล้วเมื องยังเป็ น
เสมื อนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยื อนได้ทงั้ ในช่วง
ฤดู ร ้อ นทัง้ สองและฤดู ห นาว โดยเมื อ งใหญ่ๆที่ อยู ใ่ กล้เ มื อ งนี้ คื อ
เมื อ งลู เ ซิ ร์ น และเมื อ งซู ริ ค ส าหรั บ บรรยากาศภายในเมื อ งนั้ น
ค่อนข้างเงียบสงบ โดยในช่วงฤดูรอ้ นจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวสาคัญๆ
ได้แก่ การเดินทางไกล, ขี่มา้ และขี่จกั รยานภูเขา ส่วนในช่วงฤดู
หนาวจะเป็ นการเล่นสกี การลากเลื่ อนหิ มะ และอื่ นๆ จากนั้นนา
ท่านสู ย่ อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000
ฟิ ต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้ หิ มะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี นั่งกระเช้ายักษ์ท่ ีหมุนได้รอบทิศเครื่ องแรก
ของโลกที่ช่ ื อว่า REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานี บนยอดเขาทิ ตลิสหลังจากนั้นให้ทา่ นได้สนุ กกับกิจกรรม
บนยอดเขาแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการ ชมถ้าน้าแข็งซึ่งเป็ นถา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังน้าแข็งพร้อมมีคา
อธิ ยายเป็ นจุด ๆ หรื อสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปรวมถึง
การเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ร้านขายของที่ระลึ กและ ลานหิมะซึ่งเป็ นชัน้ บนสุดซึ่งจะเป็ นชัน้ ที่ทา่ สามารถเดิน ย่ าหิ มะ
ออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู เ่ มื องแอง
เกิลเบิร์ก

(สวิสฯ)

คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่จากนั้นเดิ นทางสู ่เมื องเซนต์กลั เลน (St.
Gallen)เป็ นเมื องทางตอนเหนื อของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ท่ ีได้รับชื่ อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่
ศาสนาคริ สต์ใ นชุ ม ชนเล็ ก ๆเมื่ อศตวรรษที่ 7 แต่ปั จ จุ บ ัน นี้ กลายเป็ นศู น ย์ก ลางวงการแฟชั่น เสื้ อผ้า ของ
สวิ สเซอร์แลนด์ นาท่านชมเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรื อนสมัยเก่าเป็ นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็ อค เป็ นแบบ
เฉพาะของสไตล์บาร็ อคจากนั้นนาท่านถ่ายรู ป มหาวิ หารเซนต์กลั เลน และ ห้องสมุดแอบบี ย ห์ อ้ งสมุ ดที่
เก่าแก่ท่ ีสุดในสวิ ตเซอร์แลนด์และเป็ นห้องสมุดทางศาสนาคริ สต์ท่ ีใหญ่และเก่าแก่ท่ ีสุดแห่งหนึ่ งของโลกจากนั้น
ให้ทา่ นได้เดิ นเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็ นอีกหนึ่ งถนนที่มีอาคาร บ้านเรื อนสไตล์
บาร็ อคสวยงามตลอดเส้นทาง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เมืองคูร-์ เซนต์มอริตส์-BERNINA EXPRESS-โคโม่

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่เมื องคูร ์ (Chur) เมื องเก่าริ มแม่น้า
ไรน์ เมื องนี้ เป็ นเมื องที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ถื อเป็ นเมื องที่เก่าแก่ท่ ีสุดในสวิ ตฯ ถึงจะเป็ นเมื อง
เก่าแก่แต่ก็ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี มีเสน่หใ์ นสไตล์เมื องเก่า ทุกอย่างภายในเมื องไม่วา่ จะเป็ นลักษณะ
อาคาร ลวดลายต่างๆในเมื อง หลังจากนั้นอิสระให้ทา่ ได้เดินเล่นภายในเมื องแห่งนี้ ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู ่ เมืองเซนต์มอริตส์ (St. Moritz) เป็ นเมื องรี
สอร์ทหรู ในหุบเขาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยูบ่ น
ส่วนหนึ่ งของเทื อกเขาแอลป์ ในระดับความสู งที่ 1775 ม.
เหนื อน้าทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทื อกเขามียอดภูเขา
Piz Bernina ตระหง่านสู งที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู ่
ห่างจากตัวเมื องไปทางทิศใต้เพียงไม่ก่ ีกิโลเมตร เซนต์มอ
ริ ตส์ แบ่งออกเป็ นสองส่วน คื อ ส่วนที่ อยูบ่ นเขา และ
ส่วนที่ราบโดยมีทะเลสาบขัน้ อยูต่ รงกลาง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่ งในเส้นทาง
ของรถไฟ Glacier Express ซึ่ งเป็ นรถไฟ Panoramic Train ที่ชา้ ที่สุดเพื่ อให้ทา่ นสัมผัสบรรยากาศเส้นทาง
รถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็ นเส้นทางมีช่ ื อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่ งของ Switzerland ท่านได้ช่ ื นชมทิวทัศน์สอง
ข้างทางที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์ โดยรถไฟนั้นจะ
เดิ นทางข้ามผ่านเทื อกเขาแอลป์ บนความสู งกว่า 2000
เมตรจากกระดับน้า ทะเล และยังเป็ นเส้นทางสายมรดก
โลกทางธรรมชาติ ท่ ีองค์การ UNESCO ให้ก ารยอมรั บ
โดยจุ ดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ ่ ี เมื องทิ ราโน่
เมื องเล็กๆ ที่อยูใ่ นแคว้นเวทตินทางตอนเหนื อของประเทศ
อิ ตาลี และเป็ นเมื องชายแดนระหว่างประเทศอิ ตาลี ก บั
สวิ ตเซอร์ แ ลนด์ จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางโดยรถโค้ช สู ่
เมื องโคโม่ เป็ นเมื องในแคว้นลอมบาร์เดีย ตัง้ อยูบ่ ริ เวณพรมแดนกับประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โคโมเป็ นเมื องที่
ตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ ทิศเหนื อของเมื องอยูต่ ิดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็ นเมื องท่องเที่ยวยอดนิ ยมแห่งหนึ่ ง

เที่ยง

เที่ยง

(สวิสฯ-อิตาลี )

คา่

บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้

โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นบริ เวณทะเลสาบโคโม (Lago
di Como) ซึ่งได้ช่ ื อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ตัง้ อยูใ่ กล้กบั เมื องโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทาง
เหนื อของประเทศอิตาลี บริ เวณเชิ งเทื อกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสู งที่ยงั มีป่าไม้เขียวชะอุม่
หลายจุดบนชายฝั่งเป็ นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนื อของทะเลสาบคื อเทื อกเขาแอลป์ ยาวเหยียด
สุดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติท่ ีสร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดนบริ เวณนี้ เทื อกเขาแอลป์ นั้นมีหิมะ
ปกคลุ มอยูต่ ลอดปี จึ งท าให้ส ามารถเล่นสกี หิมะได้ตลอดเวลา นี่ คื อจุ ดดึ งดู งให้ผูค้ นจากทั่วโลกหลั่งไหลมา
ท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสายหลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ กรุงมิ ลาน (MILAN) เมื องสาคัญทาง
ภาคเหนื อของอิ ตาลี ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่ ง
หมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีช่ ื อเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่ งเป็ นที่ตงั้ ของ มหาวิ หารแห่งเมื องมิ ลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหา
วิ หารประจาเมื อง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400
กว่าปี หลังจากนั้น ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึ งมี
ชื่ อเรี ยกว่า "มหาวิ หารเม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ
ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิ หารมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริ เวณนั้นยังเป็ น
ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้
ถ่า ยรู ป ตามอัธ ยาศัย และช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์เ นม ซึ่ งมี
จาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรื อจะเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Klima Hotel Milano Fiereหรื อระดับเดียวกัน
มิลาน-เจนัว-McArthurGlen Outlet-สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี – ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่เมื องเจนัว เมื องใหญ่สุดของ
อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ อาจเป็ นจุดแรกที่จุดประกายความหวังและจิ ตนาการของโคลัมบัสที่จะก้าว
ผ่านผื นน้ากว้างใหญ่ไปยังโลกที่เขาใฝ่ ฝนั นาท่านถ่ายรู ปบริเวณอ่าวเจนัว อันเป็ นท่าเทียบเรื อสาราญ เรื อยอชท์
หรู เรื อใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรื อโบราณจาลองขนาดยักษ์ ดูปืนไฟ สลักเสลาด้วยรู ปปั้นอันวิ จิตรคล้าย
ยา้ เตื อนให้ระลึกถึงความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมื องเจนัวคน นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรน
โซ หรื อ ดูโอโม่ท่ ีสร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิ ค ในสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้าพุ กลางเมื อง นาท่าน
เยี่ยมชม เปี ยซซ่า เฟร์ รารี่ ซึ่ งสถานที่แห่งนี้ เคยเป็ นบริ เวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเ่ มื่ อครั้งตอนเด็กๆ อิสระให้
ท่านได้เลื อกซื้ อสิ น ค้าของที่ระลึ กตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่Serravalle Designer Outletเป็ น
สถานที่ท่ ีรวมสิ นค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมื องและจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มี
ร้านค้าแฟชัน่ และสิ นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli,
Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอื่ นๆ โดยสิ นค้า

เที่ยง

คา่

วันที่หก
เช้า

(อิตาลี )

22.20 น.

แฟชั่นจะลดราคาตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ ปี อิสระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการท่ องเที่ ยว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ยวบิ น ที่
EK092(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่เจ็ด
06.25 น.
09.40 น.
18.55 น.

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดิ นทางสู ่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ EK 372(บริ การ
อาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

กาหนดการเดินทาง

ราคา

2-8 / 30 เม.ย.-5 พ.ค. 2563

44,900

10-16 เม.ย. 2563

54,900

พฤษภาคม

5-11 / 9-15 / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563

44,900

มิถุนายน

18-24 / 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 2563

44,900

กรกฎาคม

2-8 / 23-29 ก.ค. 2563

44,900

เมษายน

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ ื่นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของหน่ วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
2,500
3,000
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,600
2,200
1,800

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
400
970
520

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี


ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
ชัว่ โมง)
2.
3.
4.

สาหรับการจอง กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดิ นทาง (หลังจองภายใน 24

ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ีย่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีนั่ง LONG LEG ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิ น ตอนเวลาที่เช็ คอิ น
เท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7.

กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1.
แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลง
ลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2.
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 2 รู ป
3.
หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันที่เ ดิ นทาง พร้อมสาเนา
หนังสื อเดินทาง จานวน 2 ชุด
4.
สาเนาบัตรประชาชน
5.
สาเนาทะเบียนบ้าน
6.
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
7.
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยมีอายุไม่เกิน
1 เดื อนนับจากวันที่ออกเอกสาร
8.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัท ฉบับภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยมีอายุ
ไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
9.
สาหรับ ท่านที่ เกษี ยณอายุ หรื อไม่ได้ป ระกอบธุ รกิ จ ใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อ นี้ หลักฐานทางการเงิ น
(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หลัก) หนังสื อรับรอง
บัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวี
ซ่า และ บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดย
รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มา
ยื่ นคาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ ีรับรองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ ีรับการรับรอง

บันทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดต
ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูท้ ่ ีออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร หรื อ
สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณี เด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1.
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุวา่ เด็กเดิ นทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2.
หนังสื อแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
3.
ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุ ลประทับตราครุ ฑ ที่ฝ่งั ซ้ายบน ถึงจะใช้ย่ ื นวีซา่ อิ ตาลีได้
หากไม่มีตราประทับศูนย์ท่ ีรับยื่ นวีซา่ จะไม่รับยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้

หมายเหตุ
1.
ผูท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิ ดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผู ท้ ่ ีเป็ นญาติ ลุง ป้ า น้า อา จะไม่
สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2.
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่ได้รับรองเท่านั้น
เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดาเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท
** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

