รห ัสโปรแกรม : 17555 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เวนิ ช-เมืองซีรม์ ิโอเน่ -มิลาน-ดูโอโม่-เซอร์แมทซ์
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์-โลซานน์-เบิรน์
ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโต-ซูริค

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

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

วันที่สอง ดูไบ - เวนิ ส - จัตุรสั ซานมาร์โค - มาสเตร
(ยูเออี-อิตาลี )
01.15 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.05 น. เดินทางสู เ่ มืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK135
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.25 น. ถึงสนามบินเมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู ่
ท่าเรื อตรอนเคตโต้ เพื่ อเดิ นทางสู ่ เกาะเวนิ ส หรื อ เวเนเซี ย (Venezia) ดิ นแดนแสนโรแมนติ ก เป็ นเมื องที่ไม่
เหมื อนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานาม
ว่าเป็ น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118
เกาะและมีสะพานเชื่ อมถึ งกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณ
ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนาท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิ ส ชม สะพานถอนหายใจ ที่ มี
เรื่ องราวน่ า สนใจในอดี ต เมื่ อนั ก โทษที่ เดิ น ออกจากห้อ ง
พิพากษาไปสูค่ ุกจะได้มีโอกาสเห็ นแสงสว่างและโลกภายนอก
เป็ นครั้งสุ ดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่ ง
เชื่ อมต่อกับ วังดอดจ์ อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผู ค้ รอง
นครเวนิ สในอดีต ซึ่ งนักโทษชื่ อดังที่เคยเดิ นผ่านสะพานนี้ มา
เเล้วคื อคาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณ จัตุรสั ซาน
มาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุด
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กลางวัน
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ในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิ ลปะไบแซน
ไทน์ จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่ น เพื่ อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิ ส, ชมโบสถ์
ซานมาร์โค, เลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่ องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิ ส หรื อนั่งจิบกาแฟในร้าน
Cafe Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 หลังจากนั้น นาท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรื อกลับขึ้นสู ฝ่ ่งั เมสเตร และนาท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั  ณ
Bedbank Venice Mestre หรื อระดับเดียวกัน
ซีรม์ ิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา – กรุงมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่
(อิ ตาลี )
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม หลัง จากนั้น หลัง จากนั้นน าท่า นเดิ นทางสู ่ เมื องซี รม์ ิ โอเน่
(SIRMIONE) เป็ นเมื องเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหลมยื่ นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา
(LAKE GARDA) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 อยูภ่ ายใต้การปกครองของเมื องเวนิ ส เพราะสมัยนั้นเมื องต่างๆ ใน
ประเทศอิตาลียงั ไม่ได้รวมตัวกันต่างเป็ นเอกเทศปกครองกันเองแถมมีการทาสงครามเพื่ อแย่งชิงเมื อง เลยเป็ นเมื องที่มี
ประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ที่สาคัญมีหลักฐานและร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ตงั้ แต่ยุคสมัยโรมันทัง้ กาแพงเมื องที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่ อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็ นเมื องที่มีผูค้ นที่มีฐานะในยุคสมัย
โรมันใช้เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุ บนั ก็ เป็ นเมื องพักผ่อนริ ม
ทะเลสาบ นาท่าน ชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิ ว
ทิ ว ทัศ น์ ข องทะเลสาบซี่ งเป็ นทะเลสาบน้ า จื ด ที่ เกิ ด จากน้ า แข็ ง
ละลายจากเทื อกเขาแอลป์ ดังนั้น ซี ร์มิโอเน่ จึ งถู ก ล้อมรอบด้ว ย
ทะเลสาบทัง้ สองด้าน ถึ งแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็ นแค่เมื องเล็ กๆ แต่ก็มี
เสน่หด์ ึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ ปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มีช่ ื อเสี ยงในด้าน
แฟชั่น ศิ ลปะ และเครื่ องหนัง เป็ นเมื องแห่งแฟชั่นสาคัญเมื องหนึ่ งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิ ว ยอร์ ก ปารี ส
ลอนดอน “มิลาน”เป็ นเมื องหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี
ชื่ อเมื อ งมิ ลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN มี ประชากรประมาณ1,308,500 คน และมี ช่ ื อเสี ยงเกี่ยวกับ
ประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิ ตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึ ง
สโมสรฟุตบอลอิ นเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มี ภาพวาดเฟรสโก้ท่ ีมีช่ ื อเสี ยงโด่งดัง ,โรงละครโอเปร่า
หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ ปิ อาซซ่ า เดล ดู โ อโม่
(Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ มหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหา
วิ หารประจาเมื อง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400
กว่าปี หลังจากนั้น ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ ื อ
เรี ย กว่า "มหาวิ ห ารเม่น " มี รู ปสลัก หิ น อ่อ นจากยุ ค ต่า งๆ
ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิ หารมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริ เวณนั้นยังเป็ น
ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่ งมี
จาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  Klima Hotel Milano Fiere หรื อระดับเดียวกัน
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แทสซ์ – เซอร์แมท – Gornergrat Bahn - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทสซ์
(สวิสฯ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองแทสซ์ (Tasch) ตัง้ อยูใ่ นประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นประเทศขนาดเล็กที่ ไม่มีทางออกสู ท่ ะเล และตัง้ อยูใ่ นทวีปยุโรปตะวันตก ซึ่ งมีเทื อกเขาแอลป์ ซึ่ ง
เป็ นเทื อกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวย อันงดงามตลอดเส้นทางจากนั้น นาท่าน
เดิ นทางสู ่ เมื องเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟซึ่ งเป็ นเมื องที่ไม่อนุ ญาตให้รถยนต์ว่ ิ งและเป็ นเมื องที่ได้รับการยก
ย่องว่า ปลอดมลพิ ษที่ดีข องโลกตัง้ อยู ่
บนความสู งกว่า 1,620 เมตร ซึ่ ง เป็ น
ที่ตงั้ ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ข องสวิ ตเซอร์ แลนด์ เมื อ ง
เซอร์ แมทเป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ หรื ออาจจะ
เรี ยกได้วา่ เป็ นหมู บ่ า้ นก็ ได้ เพราะว่า มี
ประชากรในเมื อ งไม่ถึ ง 10,000 คน
ทางตอนใต้ข องสวิ ต ติ ด กับ ชายแดน
อิ ต าลี โดยมี Pennine Alps ซึ่ งเป็ น
ส่วนนึ งของเทื อกเขา Alps เป็ นเส้นกัน้
ระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt
ก็ตอ้ งนึ กถึ งยอดเขาแหลมที่มีลกั ษณะคล้ายปี รามิ ด ชื่ อว่า Matterhorn ที่ตงั้ ตระหง่านอยูใ่ กล้ๆ เมื อง มีความสู งถึ ง
4,478 เมตร สามารถมองเห็ นได้จากแทบทุกมุมของเมื อง ซึ่ง Matterhorn นี้ ถื อเป็ นสัญลักษณที่สาคัญของ Zermatt
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ส่ ถานี รถไฟ Gornergrat Bahn เพื่ อนาท่านสู ส่ ถานี
Gornergrat ให้ทา่ นได้สมั ผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สูงถึ ง 4,478 เมตร
และได้ช่ ื อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทื อกเขาแอล์ป (Alps) ท่านจะได้ช่ ื นชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ท่ ีสวยงาม
ณ จุดสูงที่สุดของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นบริ เวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ชมถา้ น้าแข็งที่อยูส่ ูงที่สุด
ในสวิ ส ถ่ายรู ปกับรู ปแกะสลักน้าแข็งที่ สวยงาม ให้เวลาท่านสบายๆ กับการบันทึ กภาพแสนประทับใจ ถึ งเวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางกลับสู ่ เมืองแทสซ์ (Tasch) โดยรถไฟ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Typically Swiss Hotel Tascherhof หรื อระดับเดียวกัน
มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง – โลซานน์ – เบิรน์ - นาฬิกาไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม
(สวิตฯ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนาท่านเดินทางสู ่ เมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX) เมื องที่
อยู ่ ริ มทะเลสาบ เป็ นเมื องตากอากาศที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบเจนี วาที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น ไข่มุกริ เวียร่าแห่งสวิ ส ชม
ความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรื อน ริ มทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบน
เกาะหิ นริ มทะเลสาบเจนี วา นาท่านเดินทางสู ่
เมืองโลซานน์ นาท่านชม เมื องโลซานน์ ซึ่ ง
ตัง้ อยูบ่ นฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนี วา เมื องโล
ซานน์นับได้วา่ เป็ นเมื องที่มีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติ
มากที่ สุ ด เมื องหนึ่ งของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
4 ในสมัย ที่ ชาวโรมัน มาตั้ง หลัก แหล่ง อยู ่
บริ เวณริ ม ฝั่ง ทะเลสาบที่นี่ เนื่ องจากเมื องโล

ซานน์ตงั้ อยูบ่ นเนิ น เขาริ มฝั่งทะเลสาบเจนี วา จึ งมี ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิ ว ทัศน์ท่ ี สวยงาม และอากาศ ที่
ปราศจากมลพิ ษ จึ งดึ งดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่น่ ี เมื องนี้ ยังเป็ นเมื องที่มีความสาคัญ
สาหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมื องที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็ จย่า ผ่านชม สานักงานโอลิ มปิ กสากล และศาลา
ไทย ที่รั ฐ บาลไทยได้ร่ วมกัน ก่อ สร้างให้เมื อ งโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิ มฉลองพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยูห่ ัว ทรง
ครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่ อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงเบิรน์ เมื องหลวงของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์
เมื องโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่ อ 800 ปี ท่ ีแล้ว โดยมีแม่น้าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมื อง เสมื อนเป็ นป้อมปราการทาง
ธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คื อ ทางด้านทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก
ส่ว นทิ ศ ตะวัน ตกชาวเมื องได้ส ร้า งก าแพง และสะพานข้า มที่
สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆในกรุ งเบิร์
นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมื องมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิ ร์น ยังถูกจัดอันดับอยูใ่ น 1 ใน 10
ของเมื องที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นาท่าน
ชม บ่อหมี สีน้ าตาล สัตว์ท่ ีเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิ ร์น นาท่าน
ชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึ งเหมาะกับการเดิน
เที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดของเมื องนี้ ซึ่ ง
เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิ กาไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์
ให้ดูทุก ๆชั่วโมงในการตี บอกเวลาแต่ละครั้ ง หอนาฬิก านี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตูเ มื องแห่งแรก
ภายหลังได้ดดั แปลงไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม ให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อมติ ดตัง้ นาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป จากนั้น
อิสระให้ทา่ นเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรื อจะเลื อกช้อปปิ้ งซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมและซื้ อของที่ระลึก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Mercure Plaza Biel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค
(เยอรมัน-สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม เดิ นทางสู ่เมื องลูเซิ รน์ (Lucerne) อดีตหัว เมื องโบราณของ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขา
ใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่
เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
นาท่านถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพานวิ หาร
(Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ท่ ี
เก่าแก่ท่ ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิ ร์นเลยทีเดียวสะพานวิ หารนี้
เป็ นสะพานที่ แข็ ง แรงมากมุ ง หลัง คาแบบโบราณเชื่ อม
ต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก
ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื อง ที่
หัวของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลัก
โดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิ สฯ
ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้ง

22.15 น.
วันที่เจ็ด
06.25 น.
09.40 น.
18.55 น.

ปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16 อิ สระอาหารเที่ ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซูก เคยเป็ น
เขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบนั คื อเมื องที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมื อ งเก่าที่กต่ งั้ มา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่ งของประเทศ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมื องซูริค
ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 86 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี -ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดิ นทางสู ่สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 372 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

มีนาคม

18-24 มี.ค. 2563
3-9 / 8-14 เม.ย. 2563

เมษายน
28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563
พฤษภาคม

5-11 / 13-19 พ.ค. 2563

มิถนุ ายน

17-23 มิ.ย. 2563

กรกฎาคม

2-8 ก.ค. 2563

42,900
47,900
42,900
42,900
42,900
42,900

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
3,400
3,200
3,700
3,300

ราคาเด็ก
6-11 ปี
2,000
1,800
2,500
2,000

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
590
430
970
520

อัตราค่าบริการนี้ 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 ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื 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)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวั ด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ 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 ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิ ดขึ้นจริ 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 นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื 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 ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
7.

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1.
แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2.
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 2 รู ป
3.
หนังสื อเดินทางที่มีอายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันที่เดินทาง พร้อมสาเนาหนังสื อ
เดินทาง 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 โดยมีอายุไม่
เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
9.
สาหรับท่านที่เกษี ยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิ น (สถานทูต
รับพิ จารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงิ นหมุนเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หลัก) หนังสื อรับรองบัญชีจา ก
ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ และ บันทึก
รายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ดไม่
เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ น
คาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ ีรับรองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ ีรับการรับรอง



บันทึ กรายการเคลื่ 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 เด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2.
หนังสื อแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
3.
ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุ ลประทับตราครุ ฑ ที่ฝ่งั ซ้ายบน ถึงจะใช้ย่ ื นวีซา่ อิตาลีได้หาก
ไม่มีตราประทับศูนย์ท่ ีรับยื่ นวีซา่ จะไม่รับยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้
หมายเหตุ
1.
ผูท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผูท้ ่ ีเป็ นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่สามารถ
รับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2.
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่ได้รับรองเท่านั้น เช่น
สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดาเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 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/
ดูแลผูเ้ 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

