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อติาล-ีออสเตรยี-เยอรมัน-สวติเซอร์แลนด ์10วัน 7 คนื 
มลิาน-เบอรก์าโม-เวโรนา่-อุทยานโดโลไมท์-โบลซาโน-่อินนส์บรคู 

วัทเท่นส-์โฮเฮนชวานเกา-เคมปเ์ท่น-เซน้ตก์ัลเลน- 
ชาฟฮาวเซ่น-ซรูคิ-เซน้ตม์อรทิซ-์โคโม-่มลิาน 

เทีย่วเมอืงเกา่เบอรก์าโม ่ทอ่งเทีย่วในเขตอทุยานแหง่ชาติโดโลไมท ์ 
ชม 2 ทะเลสาบสดุสวย Misurina และ Braies แวะเทีย่วโบลซาโน ่

ลอ่งเรอืทะเลสาบโคโมจ่าก Menaggio - Bellagio 
เทีย่วสวสิดืม่ดำ่และสมัผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเที่ยวยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป ์

UNSEEN นัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขา Mt.Diavolezza ทีเ่ทีย่วใหมส่ดุฮอตไมซ่้ำใคร!! 
ชมมรดกโลกโบสถ์เซน้ตก์ลัเลน เทีย่วเมอืงซรูคิ ชมนำ้ตกไรนท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป 

เทีย่วเมอืงสวยสดุคลาสสคิอนินส์บรคู ชมสวารอฟสกี้เวลิ์ดทีว่ัทเทน่ส์ 
เทีย่วเมอืงฟสุเซน่และ Ettal เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

และชอ้ปปิง้แบรนด์ดงัอยา่งจใุจทีม่ลิาน 
โดยสายการบนิ Etihad Airways 

 
บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงดงามในเขตยุโรป ได้แก่อิตาลี,สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส นำท่านชมเมือง

ต่างๆดังนี้ 
มลิาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลแีละยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ

อิตาลี  
เบอรก์าโม เมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์หนึ่ง

ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์
หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เวโรน่า เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มีเค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ 
ประพันธโ์ดยวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปท่ัวโลก  

อทุยานโดโลไมท์  อุทยานที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขา  
  รวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในเขตของแคว้นทีโรล
ใต ้  และแคว้นเวเนโต้ มีความงดงามแปลกตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอิตาลี มีทะเลสาบน้อยใหญ่ที่  
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        สวยงามอยู่โดยรอบ อาทิ Lake Misurina และ Lake Braies  
โคโม ่ ทะเลสาบซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลีมีหมู่บ้านและเมืองเล็กอยู่โดยรอบบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ล้อมรอบด้วยภูเขา
สงูที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม มีกำแพงธรรมชาติเป็นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้  

อนินส์บรคู  เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์  
 ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน 

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็น
ที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอย
ชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์วิคที่ 2 และยังเป็นปราสาทต้นแบบท่ีวอลท์
ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ 

เซ้นตก์ลัเลน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา มีโบสถ์เซ้นต์กัลเลนโบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุด
ที่เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี 

ซรูคิ  เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด

ของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่
สวยงามมาก 

เซ้นตม์อรทิซ ์ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ทางตะวันออกของสวิสเมือง
ตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู หนาวถึง 2 ครั้ง 

 
กำหนดการเดนิทาง  18-27 พ.ย. 2565 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค.2566 
   20-29 ม.ค./  17-26 ก.พ./ 4-13 ม.ีค./ 23 ม.ีค.-01 เม.ย.2566 
 
วันแรก  กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ
17.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ระหว่างหมายเลข 8-9  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Etihad  Airways เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ROW- Q 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

21.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน ประเทศอติาลีโดยสายการบนิ Etihad  Airways    เทีย่วบนิที ่EY-407 
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วันทีส่อง อาบดูาบ-ีมลิาน(อติาล)ี - เบอรก์าโม- เวโรน่า 
00.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอาบดูาบ ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
02.55 น. ออกเดนิทางสูม่ลิาน  โดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY-081 
06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซา่ กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผา่นข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอรก์าโม Bergamo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
เมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและไม่ไกลจากเมืองมิลาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์
ของแคว้นลอมบาร์ดีย์หนึ่งใน 20 แคว้น
ของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
บรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มี
เสน่ห์ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมที่
หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  นำท่านนัง่รถราง
ไฟฟา้ Funicular จากย่านใจกลางเมือง
เบอร์กาโมสู่เขต Upper Town นำท่านชม
ย่านเมืองเก่า Citta Alta ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่
ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง
แบบเวนิส ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 
จากนั้นชมย่านจัตุรัสเก่าเปียสซ่า เว็คเคียร์ 
Piazza Vecchia มีเวลาให้ท่านแวะถ่ายรูป
กับโบสถ์ Santa Maria Maggiore และนำท่านท่านชมย่าน Old Square ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าท่ี
แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนส
ซองส ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงเวโรนา่ Verona (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่

มีเค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์
ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นเดินชมย่านเมืองเก่าของเวโรน่า ที่ยังคง
สภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นําท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคย
ปกครองเวโรน่า นำท่านชมและถา่ยรูปภายนอก “บา้นของจเูลยีต” ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือร้าน Armani 
ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 
27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรนาบริเวณบ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใคร
อยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมี
การเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์สําหรับคนที่ไม่ได้มา
กับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้  

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Verona หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีส่าม เวโรน่า-เขตอทุยานโดโลไมท์-ทะเลสาบมซิรูนิา่-ทะเลสาบเบรยีส-โบลซาโน ่
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตอทุยานโดโลไมท ์Dolomites หรอืเทือกเขาโดโลไมท์อันโด่งดัง อุทยานที่เป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกว่า 
3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในเขตของแคว้นทีโรลใต้และแคว้นเวเนโต้ มีความงดงาม
แปลกตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมซิรูนิา่ Misurina ชมทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวชื่อดังที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานโดโลไมท์ 
ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มี
ความโด่งดังเรื่องภาพวิวภูเขาที่สะท้อนกับพื้นน้ำในวันฟ้าใส 
ให้เวลาท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบและถ่ายรูป
เก็บบรรยากาศความงดงาม จากนั้นชมทะเลสาบเบรยีส 
Braies (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หนึ่งใน
ทะเลสาบที่สวยที่สุดอีกแห่งของอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ ซึ่งว่ากันว่าที่น่ี
เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน  
จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมอืงโบลซาโน ่Bolzano 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ถือว่าเป็น

ประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์และเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขาที่เป็น
ป่าทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขาโดโลไมท์ในทางทิศตะวันออก 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Bolzano หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันทีส่ี ่ โบลซาโน-่อนินส์บรคู (ออสเตรยี)-วทัเทน่ส-์เอททลั (เยอรมนั)-ฟสุเซน่-เคมปเ์ทน่  
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงอนินส์บรคู Innsbruck ประเทศออสเตรยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนท่ีราบลุ่มแม่น้ำ
อินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดู
หนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดู
หนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 
1976  พาราลิมปิกฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 
รวมถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.2012 ทำให้อินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้
จัดกีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง นำท่านชมบริเวณจัตุรัส
เมืองเก่าทีมี่ตำหนกัหลงัคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี 
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ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกัน
ว่าหลังคากำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับ
ด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็น
ร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนา
เซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด และมีเวลาให้ท่านเลือก
ซื้อสินค้าของที่ระลึกจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงวทัเทน่ส ์Wattens เมืองที่อยู่ใกล้ๆกับอินน์สบรูค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 

เมืองที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวารอฟสกี้ โรงงานผลิตคริสตัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือที่รู้จักกันในช่ือสวา
รอฟสกี้ คริสตัลเวิลด์ Swarovski Crystal World แห่งแรกของโลก โดยก่อตั้งขึ้นกว่า100 ปี ณ เมืองวัต
เท่น แคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย โดยมีผู้ก่อตั้งคือแดเนียล สวารอฟสกี้ ในปี ค.ศ.1995 นำท่านชม 
Swarovski Kristallwelten Store ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์

ครบทุกชนิด ตั้งแต่อัญมณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาด
เล็ก รวมทั้ง Swarovski Optik และ Swarovski Lichtdesign ตาม
แบบฉบับของสวารอฟสกี อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งหรือเลือกชมตาม
อัธยาศัย 
จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงเลก็ๆเอททลั Ettal ประเทศ
เยอรมนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมสำนกั
สงฆแ์หง่เมอืงเอททลั Kloster Ettal ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO 
สำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของ
นักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน Vitalis of Milan โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 

แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงฟสุเซน่ Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนน
สายโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Kempten หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่า้ เคมปเ์ท่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เซ้นตก์ลัเลน (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา 

Hohenschwangau เมืองที่อยูต่ิดกับฟุสเซ่นเมืองเก่า
มาตั้งแต่ครั้งสมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
จากนั้นนำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” 
Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้าง
จากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้าง
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ปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่
จุดทีถ่่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบท่ีวอลท์ดีสนีย์ได้
นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดนิทางไปสู่
ปราสาทบรกิารดว้ยรถชทัเทิล้บสั หากรถปิดใหบ้รกิารด้วยกรณีใดๆจะตอ้งใชก้ารเดินเท้าแทนหรอืนัง่รถม้าซึง่
บรกิารรถมา้ไมร่วมอยู่ในคา่บรกิาร หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิม่ท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง...พเิศษ!!เมนูขาหมเูยอรมนัที่มชีือ่เสยีงเลือ่งลอื 
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงเซ้นตก์ลัเลน St.Gallen ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา นำท่านชมและถา่ยรปูภายนอกกบัโบสถ์
เซ้นตก์ลัเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถห์อคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือ
เก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นช่ือและภาพเขียนเฟรสโก้ที่ออกแบบและ
เขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโล ซึ่งภายในบริเวณไม่ไกลกันนักเป็นที่ตั้งของหอสมุดแห่งเซ้นต์
กัลเลนหนึ่งในห้องสมุดท่ีเก่าแก่และสวยงามมากที่สุด จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ.1983  
จากนั้นนำท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนช้อปป้ิงสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้าน่ารักๆมากมาย ทั้งร้าน
นาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย  
** เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารกลางคำ่ตามอธัยาศยั ** 
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, St.Gallen หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่ก เซ้นตก์ลัเลน-ชาฟฮาวเซน่-นำ้ตกไรน-์ซรูคิ-เซน้ตม์อรทิซ ์
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมอืงชาฟฮาวเซน่ Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จนกระทั่งถึง
Neuhausen Rhein Falls ทีต่ัง้ของนำ้ตกไรน์ นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดใน
ทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขา
แอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 

เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระ
ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  
จากนั้นเดินทางสู่นครซรูคิ Zurich (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์
ฮอฟ ผ่านอาคารบ้านเรือนร้านค้าย่านเมืองเก่า นำท่านแวะ
ชมและถ่ายรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดี
อย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึงปี 
1698 เป็นสถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
ลิมมัตแต่เดิมเคยเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองที่สร้างขึ้น
ในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

รวมท้ังโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค และนำ
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ท่านเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumunster ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลัก
ของเมืองซูริค ทีส่ร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับสตรีชนชั้นขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อนโดย
กษัตริย์แห่งบาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ 
จุดเด่นของโบสถ์คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย 
มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดตั้งในปีค.ศ. 1970 ซึ่งจิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิ่งใน
แถบยุโรป   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงเซน้ต์มอรทิซ ์St.Moritz  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศที่

มีชื่อเสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ทางตะวันออกของสวิสเมืองตากอากาศแห่งนี้ยัง
เคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกฬีาโอลิมปิกฤดู หนาวถึง 2 ครั้ง 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, St.Moritz หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีเ่จ็ด เซ้นตม์อรทิซ-์นัง่กระเชา้ไฟฟา้ขึน้เขา Mt.Diavolezza-ทะเลสาบโคโม ่(อติาล)ี 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่สถานกีระเช้าสูย่อดเขา 

Mt.Diavolezza  ยอดเขานี้เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงาม
แห่งที่ราบสูงแองเกอดินแคว้น Graubünden โดย
กระเช้าจะนำท่านข้ึนสู่ยอดเขาหิมะสูง 3,000 เมตร
ภายใน 30 นาที ให้ท่านชมวิวความสวยงามของยอด
เขาแอล์ปฝ่ังตะวันออก ที่มียอดเขาท่ีสวยงามอยู่
รวมกันมากมาย เช่น ยอดเขาพิซเบอร์นิน่า, 
Corvatsch, Lagalb  จากจุดนี้ท่านจะได้เห็นธาร
น้ำแข็ง Pers and Morteratsch Glaciers ที่
สวยงามอย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเดินเด่นชม
บรรยากาศและเก็บภาพความสวยงามในลานหิมะ
อย่างจุใจหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตัวอาคารร้านค้าตามอัธยาศัย 
(ในกรณีที่ยอดเขา Mt.Diavolezza ปิดเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปิดเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมกระเช้า บริษัทฯ ขอเปลี่ยนไปขึ้นที่ยอดเขา 
Piz Corvatsch แทน)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโคโม ่Como (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ทะเลสาบที่สวยงาม
ที่สุดของอิตาลีและเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 
5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร ทีล่้อมรอบ
ด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบน
ชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทาง
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เหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงาม
อลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่ว
โลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย ให้ท่านชมวิวระหว่างทางจนกระทั่งเดินทางถึงเมอืงเม
นกัจิโอ Menaggio  เมืองแสนสวยทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบโคโม่ จากนั้นนำท่านนัง่เรอืจากเมอืงเมนกัจิ
โอ สูเ่มอืงเบลลาจิโอ Bellagio เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม่” หรือ Pearl of the Lake มี
เวลาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปและชมทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนสีสันสดใสของเมืองเบลลาจิโอที่สองข้างทาง
เต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก ทั้งงานแฮนด์เมด งานศิลปะต่างๆ  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมอืงโคโม ่Como (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชมอนุสรณ์
สถานทหารของเมืองโคโม่ มีลักษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้าออกสู่ทะเลสาบโคโม่ ภายในประกอบไปด้วยเสา
หินแกรนิตที่มีน้ำหนักถึง 40 ตันพร้อมกับการสลักชื่อของเหล่าทหารที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 กว่า 
650 นาย ใกล้กันนั้นเป็นมหาวิหารโวเทียโน่หรือวิหารโวลท่า ได้รับการก่อสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิคถือเป็นอาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นลอมบาร์
เดีย 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Lomazzo of Como  หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่แปด โคโม-่มลิาน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงมลิานหรอืมลิาโน Milan  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองหลักของแคว้นลอม

บาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัด
ให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้าน
อุตสาหกรรมผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสร
ฟุตบอลเอซีมิลาน นำท่านชมปราสาทฟอรซ์า่ หรอื Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษที่ 15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุค
ศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป  

จากนั้นชมและถ่ายรูปภายนอกมหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ 
Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าที่สุดใน
เมืองมิลาน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญแอมบรอสแห่ง
มิลาน ตัวอาคารแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและ
ศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เป็นตัวอย่างของงาน
สถาปัตยกรรมแบบโรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จาก
หอระฆัง 2 หลงัที่เก่าแก่ที่สุด และต่อมาได้มีการบูรณะอาคาร
อย่างหนักปัจจุบันประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้น ด้านข้าง
ประกอบไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ หลังคา
ตกแต่งด้วยงานปูนปั้นและแท่นบูชาทองคำ  

และนำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์ซานตามาเรีย เดลเลกราเซีย Santa Maria Del Grazie โบสถ์ที่มี
ความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์เเละมีความงดงามอย่างมากในเชิงสถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นในปี 1469 
เพื่ออุทิศให้เเก่พระเเม่มารี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องในฐานะมรดกโลกของยูเนสโกด้วยเป็นที่เก็บผลงาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ศิลปะชื่อก้องโลกอย่าง "อาหารค่ำมื้อสุดท้าย" หรือ The Last Supper ผลงานชิ้นโบแดงของเลโอนาร์โด 
ดาวินชี ที่ถูกรักษาไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่าน

ถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวหิารแหง่
เมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบ
กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในป ีค.ศ.1386 
ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 
ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและ
ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคา
ยอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลาน
กว้างด้านหน้าดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ 
และนำท่านสู่แกลเลอรี ่วคิเตอร์ เอม็มานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีมากว่า 100 ปี 
เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมที่ทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และ
นาฬิกาแบรนด์ชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada , Versace, Gucci, Armani หรือแบรนด์ดัง
จากอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่างจุใจ 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สินคา้ อสิระใหร้บัประทานอาหารคำ่ตามอัธยาศยั**    
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีเ่กา้ มลิาน-สนามบิน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนั้นใหท้่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก  
09.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY-088 
18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอาบดูาบ ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
21.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY-402 
 
วันทีส่บิ  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
07.20 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



Euro Dolomites 4 Countries Italy-Austria-German-Swiss 10D7N (MXP-MXP) / EY on Nov, Dec2022-Mar2023   11 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ื่นๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
 
 
กำหนดการเดนิทาง  18-27 พ.ย. 2565 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค.2566 
   20-29 ม.ค./  17-26 ก.พ./ 4-13 ม.ีค./ 23 ม.ีค.-01 เม.ย.2566 
 

Euro Dolomites 4 Countries 
อติาล-ีออสเตรยี-เยอรมัน-สวสิ 10วนั7คนื /EY  

18-27 พ.ย.65 24 ธ.ค.-02 ม.ค. ม.ค.-ม.ีค.2566 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 90,800 97,500 90,800 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  90,800 97,500 90,800 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 88,800 95,500 88,800 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มี
เตียง 

86,800 93,500 86,800 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 12,900 15,900 12,900 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 54,500 58,800 54,500 
 
  **ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 

 
**ไมร่วมคา่บรกิารด้านวซี่าและคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท //  

คา่ทิปคนขบัและคา่ทปิหัวหนา้ทวัร์ ทา่นละ 2,000 บาท ชำระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย ** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 20 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชั่น จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดินทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Etihad Airways เส้นทางกรุงเทพฯ- มิลาน// มิลาน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯอำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตั๋วโดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 
ก.ค.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่านำ้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,000บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
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ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ี
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบ้ืองต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศนั้นๆให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 



Euro Dolomites 4 Countries Italy-Austria-German-Swiss 10D7N (MXP-MXP) / EY on Nov, Dec2022-Mar2023   14 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี่ยว กรณทีีม่า 
3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 

6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
2. รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบน
วีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
เครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ ** 

 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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2. สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3. หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
4. สำเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
5. สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
6. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
7. สำเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แล้ว  
 
8. หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบ่งชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

 *** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ต้องสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดินทาง มเิชน่นั้น 
สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (สำคญัมาก) *** 
- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 
- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนงัสอืรับรองความ
เปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ำ่กวา่ 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน ไม่มรีายได ้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

9. หลกัฐานการเงนิ   
- ใชส้ำเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัว อพัเดทไมเ่กิน 7 วันกอ่นยื่นพรอ้มถ่ายสำเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชือ่

เจ้าของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์ 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 
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- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำ
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  

 
10. กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะต้องมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     
 

*************************************************************************************
********************** 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกับการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกับความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยืน่คำรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอื
สถานทตูขออนญุาตเรียกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวซี่า

ใหม ่
กรณุากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 
(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี้และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตัวอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก

ตอ่การทำเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชือ่-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 
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 โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ ................................................................................  
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานท่ีทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณยี์ ............................. 
  

 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศัพท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 
 
    กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันท่ี ......................................... รวม ........... วัน 
   
    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 
    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
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10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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