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BERNINA EXPRESS THE PANORAMIC TRAIN 

 มิลาน-เจนวั-ยอดเขาทิตลิส-ลเูซิรน์-เมืองครู-์เซนตก์ลัเลน 

เซนตม์อริตส-์ทะเลสาบโคโม่-Serravalle Designer Outlet 

 

อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 



  
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4ประต ู

9แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

21.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดไูบ-มิลาน-ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน  

                (ดไูบ-อิตาลี-สวิสฯ) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK101 (บริการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่

เมืองลูเซิรน์ ของสมาพนัธรฐัสวิสระหวา่งชมทิวทศัน์สองขา้งทางและสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติแหง่

ส วิส เซอร์ แลนด์  ลู เ ซิ ร์ นอ ดีตหั ว เ มื อ ง โบร าณของ

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่

นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบั

แซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมและแวะ

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

ถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel 

bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่ท่ีสุดใน

โลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์

ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ี

แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปด

เหล่ียมกลางน ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน

เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็น

ภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะ

สรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหวั

ของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ

ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัใน

ครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16  

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

วนัท่ีสาม แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-เมืองเซนตก์ลัเลน     (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นน าทา่น

เดินทางสู ่น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เมืองแองเกิลเบิร์ก 

เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชัน้น าของสวิตเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองนั้น

ตัง้อยูบ่นเนินเขาใกล ้ๆ กบั"ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาท่ีมี

ยอดสูงจากระดบัน ้าทะเลหน่ึงกวา่ 10,000 ฟตุ หรือ 3,020 เมตร 

ปัจจุบนัเมืองแองเกิลเบิร์กไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงอลัไพน์รีสอร์ทท่ีใหญ่

ท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ีแลว้เมืองยงัเป็น

เสมือนแมเ่หล็กท่ีสามารถดึงดูดนักทอ่งเท่ียวใหม้าเยือนไดท้ ัง้ในชว่ง

ฤดูร้อนทัง้สองและฤดูหนาว โดยเมืองใหญ่ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้มืองน้ีคือ

เมืองลูเซิร์นและเมืองซูริค ส าหรับบรรยากาศภายในเมืองนั้น

คอ่นขา้งเงียบสงบ โดยในชว่งฤดูรอ้นจะมีกิจกรรมทอ่งเท่ียวส าคญัๆ

ไดแ้ก ่การเดินทางไกล, ขี่ มา้ และขี่ จกัรยานภูเขา ส่วนในชว่งฤดู

หนาวจะเป็นการเลน่สกี การลากเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ จากนั้นน า

ทา่นสูย่อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกีของสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้ยกัษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรก

ของโลกท่ีช่ือวา่ REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลงัจากนั้นใหท้า่นไดส้นุกกบักิจกรรม

บนยอดเขาแหง่น้ีไมว่า่จะเป็นการ ชมถ ้าน ้าแข็งซ่ึงเป็นถ า้ที่ เกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมีค า

อธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปรวมถึง

การเลือกซ้ือสินคา้ที่  รา้นขายของท่ีระลึกและ ลานหิมะซ่ึงเป็นชัน้บนสุดซ่ึงจะเป็นชัน้ท่ีทา่สามารถเดินย ่าหิมะ

ออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มืองแอง

เกิลเบิร์ก  



  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซนตก์ลัเลน (St. 

Gallen)เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ไดร้ับช่ือมาจากนักบุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพร่

ศาสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษท่ี 7 แต่ปัจจุบันน้ีกลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟชั่นเส้ือผา้ของ

สวิสเซอร์แลนด ์น าทา่นชมเขตเมืองเก่า อาคารบา้นเรือนสมยัเกา่เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค เป็นแบบ

เฉพาะของสไตลบ์าร็อคจากนั้นน าทา่นถา่ยรูปมหาวิหารเซนตก์ลัเลน และ หอ้งสมุดแอบบียห์อ้งสมุดท่ี

เกา่แกท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนดแ์ละเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาคริสตท่ี์ใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลกจากนั้น

ใหท้า่นไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอีกหน่ึงถนนท่ีมีอาคาร บา้นเรือนสไตล์

บาร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เมืองครู-์เซนตม์อริตส-์BERNINA EXPRESS-โคโม ่    (สวิสฯ-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองคูร ์(Chur) เมืองเกา่ริมแมน่ ้า

ไรน์ เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 5,000 ปี ถือเป็นเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมือง

เกา่แกแ่ตก็่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี มีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเกา่ ทุกอยา่งภายในเมืองไมว่า่จะเป็นลกัษณะ

อาคาร ลวดลายตา่งๆในเมือง หลงัจากนั้นอิสระใหท้า่ไดเ้ดินเลน่ภายในเมืองแหง่น้ีตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู ่เมืองเซนตม์อริตส ์(St. Moritz) เป็นเมืองรี

สอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตัง้อยูบ่น

สว่นหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงท่ี 1775 ม. 

เหนือน ้าทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอดภูเขา 

Piz Bernina ตระหงา่นสูงท่ีสุด ท่ีระดบั 4049 ม. อยู่

หา่งจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไมก่ี่กิโลเมตร เซนตม์อ

ริตส์ แบง่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีอยูบ่นเขา และ

สว่นท่ีราบโดยมีทะเลสาบขัน้อยูต่รงกลาง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หน่ึงในเสน้ทาง

ของรถไฟ Glacier Express ซ่ึงเป็นรถไฟ Panoramic Train ท่ีชา้ท่ีสุดเพ่ือใหท้า่นสมัผสับรรยากาศเสน้ทาง

รถไฟท่ีเกา่แกแ่ละสวยงาม เป็นเสน้ทางมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของ Switzerland ทา่นไดช่ื้นชมทิวทศัน์สอง

ขา้งทางท่ีสวยงามราวกบัสรวงสวรรค์ โดยรถไฟนั้นจะ

เดินทางขา้มผา่นเทือกเขาแอลป์บนความสูงกวา่ 2000 

เมตรจากกระดบัน ้าทะเล และยงัเป็นเสน้ทางสายมรดก

โลกทางธรรมชาติท่ีองคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรับ 

โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ี่ เมืองทิราโน่ 

เมืองเล็กๆ ท่ีอยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศ

อิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีกบั

สวิตเซอร์แลนด ์จากนั้นน าทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู ่

เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โคโมเป็นเมืองท่ี

ตัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมแหง่หน่ึง  



  
 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ โคโม-่ทะเลสาบโคโม่-มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน    (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่บริเวณทะเลสาบโคโม (Lago 

di Como) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ตัง้อยูใ่กลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทาง

เหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงท่ียงัมีป่าไมเ้ขียวชะอุม่ 

หลายจุดบนชายฝั่งเป็นชอ่งเขาแคบและหนา้ผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียด

สุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติท่ีสรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะ

ปกคลุมอยูต่ลอดปี จึงท าใหส้ามารถเลน่สกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมา

ทอ่งเท่ียวพกัผอ่นกนัอยา่งไมข่าดสายหลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง 

ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึง

หมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 

Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม่ (DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหา

วิหารประจ าเมือง สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 

กวา่ปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมี

ช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ 

ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็น

ศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นได ้

ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมี

จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Klima Hotel Milano Fiereหรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก มิลาน-เจนวั-McArthurGlen Outlet-สนามบิน-ดไูบ    (อิตาลี – ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองเจนัว เมืองใหญสุ่ดของ 

อิตาลีทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ อาจเป็นจุดแรกท่ีจุดประกายความหวงัและจิตนาการของโคลมับสัท่ีจะกา้ว

ผา่นผืนน ้ากวา้งใหญไ่ปยงัโลกที่ เขาใฝ่ฝนั น าทา่นถา่ยรูปบริเวณอ่าวเจนวั อนัเป็นทา่เทียบเรือสาราญ เรือยอชท์

หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจาลองขนาดยกัษ์ ดูปืนไฟ สลกัเสลาดว้ยรูปปั้นอนัวิจิตรคลา้ย

ย า้เตือนใหร้ะลึกถึงความส าเร็จอนัย่ิงใหญข่องชาวเมืองเจนัวคน น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารซานลอเรน

โซ หรือ ดูโอโมท่ี่สรา้งข้ึนในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค ในสมยัศตวรรษท่ี 12-14 และน ้าพุ กลางเมือง น าทา่น

เย่ียมชม เปียซซ่า เฟร ์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ีแหง่น้ีเคยเป็นบริเวณท่ีโคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่ม่ือครั้งตอนเด็กๆ อิสระให ้

ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่Serravalle Designer Outletเป็น

สถานท่ีท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ช ัน้น าระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มี

รา้นคา้แฟชัน่และสินคา้ตา่งๆกวา่ 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอ่ืนๆ โดยสินคา้



  
 

แฟชั่นจะลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอดทัง้ปีอิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 

EK092(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 372(บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 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 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

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 



  
 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกลุเงินบาทนัน้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 

อิตาลี 2,500 1,600 400 

ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 



  
 



  
 



  
 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 



  
 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 

ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

 ติดตอ่เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามที่ สายการบิน 

ก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 



  
 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลง

ลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัท่ีเ ดินทาง พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไมเ่กิน 

1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยมีอายุ

ไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรับทา่นท่ีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั) หนังสือรับรอง

บญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวี

ซา่ และ บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย

รายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมา

ย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 

 บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต

ลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร หรือ 

ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลีได ้

หากไมมี่ตราประทบัศูนยท่ี์รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้



  
 

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะไม่

สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ีไดร้ับรองเทา่นั้น 

เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด 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  

 

 

 
 

 

 

 

 

  



  
 

 


