
 

 
มิลาน - เบลลาจโิอ - ทะเลาสาบโคโม - OUTLET - โลคารโ์น 

ยอดเขากรนิเดลวลัดเ์ฟียสต  ์ - ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั 

ทีราโน่ - รถไฟเบอรนิ์นา - เซนต ์มอรทิช ์ - กลาเซียเอก็ซเ์พลส - เซอรแ์มท - อนัเดอแมท 

แทซ - มองเทรอ - เวเวย ์- โลซานน ์- เจนีวา - เบิรน์ - ลูเซิรน์ - ซูรคิ   



 

*.*.*. พเิศษรวม *.*.*. 

นัง่รถไฟเบอรนี์น่า, นัง่รถไฟกลาเซยีรเ์อก็เพลส, นัง่รถไฟข้ึนสูย่อดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE, นัง่กระเชา้ข้ึน

สูย่อดเขากรลิเดอวลัเฟียส(ตามรอยละครลขิิตรกั, นัง่รถไฟข้ึนสูเ่ซอรแ์มท 

ก าหนดการเดินทาง      

วนัแรกของการเดินทางวนัแรกของการเดินทาง                    สนามบินสวุรรณภูมิสนามบินสวุรรณภูมิ    

17.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง  

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส  ์เทีย่วบนิที่ EK373/EK101 

วนัที่สองของการเดินทาง        วนัที่สองของการเดินทาง        สนามบนิสวุรรณภมิูสนามบนิสวุรรณภมิู --มิลานมิลาน--ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม--OOUUTTLLEETT--โลคารโ์นโลคารโ์น  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0050-0345 น. *.*.*. 

07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาลี เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของอติาล ี

เมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่… หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้...  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม ่ถ่ายรูปกบัความสวยงามของ ทะเลสาบ โคโม่ 

นาํท่านเดนิทางสู่ FOX TOWN OUTLET (55 กม.) สนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  ในราคาทีถ่กู 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  *.*.*. 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลคารโ์น (LOCARNO) (58 กม.) ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแมกจโิอเร่ และยงัเป็น

เมอืงพกัตากอากาศทีส่าํคญัของชาวสวติเซอรแ์ลนด์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LOCARNO หรอืเทยีบเท่า 

 วนัที่สามของการเดินทางวนัที่สามของการเดินทาง         โลคารโ์น - อนัเดอแมท โลคารโ์น - อนัเดอแมท   --  กลาเซียเอก็ซเพรสกลาเซียเอก็ซเพรส  --  เซอรแ์มท - แทซ เซอรแ์มท - แทซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) (105 กม.) เมอืงเลก็ๆน่ารกัทีถ่กูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและเป็น

ชมุทางสายรถไฟ กลาเซยี เอก็ซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนตคิทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ

สวติเซอรแ์ลนด ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

........น.  นาํท่านเดนิทางโดยรถไฟสายสาํคญัและสวยงามทีสุ่ดเสน้ทางหน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นามว่า  กลาเซยี

เอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) ช ัน้ 2 ในระหว่างการเดนิทางท่าน

จะไดส้มัผสักบัทวิทศันอ์นังดงามดุจภาพวาดของสวสิตอนกลาง  ชื่น

ชมกบัขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงามเกนิคาํบรรยาย ท่านจะไดเ้หน็

บรรยากาศแบบชนบทๆ ยิง่รถไฟเดนิทางนานขึ้นเรื่อยๆ กไ็ดเ้ขา้สู่

ธรรมชาตมิากขึ้นท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัววิทวิทศันไ์มรู่เ้บือ่ ยิง่ช่วง

รถไฟวิง่อยู่บนเนินเขา ทาํใหไ้ดเ้หน็บรรยากาศตวัเมอืงดา้นลา่ง และถา้มองไปดา้นหนา้เหมอืนกบัว่ากาํลงัเขา้ไปใกล ้

ภเูขาหมิะหลายๆลูกเรยีงกนัอยู่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจ ...  



......... น จนกระท ัง่ รถไฟกลาเซยี เอก๊ซเ์พลส เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดุจ

สวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบันํา้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบรสุิทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊

และนํา้มนั เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว ..... 

แลว้นาํท่านนัง่รถไฟสู่กอรเ์นอรก์รทั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีผ่านธรรมชาตทิวิทศันอ์นัยิง่ใหญ่สวยงามท ัง้

สองขา้งทางตรงสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวามสูงเหนือระดบันํา้ทะเล 3,286 เมตร ณ ทีน้ี่ ท่านจะไดพ้บจดุที่

สวยทีสุ่ดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภเูขายอดคลา้ยเขาววัโดดเด่นทีค่วามสูง 

4,478 เมตร …  

......... น  จากนัน้นาํท่านกลบัสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เพือ่เปลีย่นการเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงแทซ (TAESCH)  

(280 ม.) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั ELITE TAESCH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทางวนัที่สี่ของการเดินทาง           แทซ - มองเทรอ - เวเวย ์- โลซานน์ - เจนีวา แทซ - มองเทรอ - เวเวย ์- โลซานน์ - เจนีวา   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ 

ปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ด และทาํเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานทีเ่คยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี    

จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเวเว่ย ์(VEVEY) (7 กม.) เมอืงที ่ชารล์ ีแชปลนิ (CHARLIE CHAPLIN) ดารา

ตลกระดบัโลกไดม้าใชช้วีติช่วงบ ัน้ปลายทีน่ี่  ..แวะถ่ายภาพกบั –ทีป่ลูกเรยีงรายงดงามอยู่รมิทะเลสาบ  

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (29 กม.) ชมตวัเมอืงเก่าสมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชง 

ฟรองซวัส ์มหาวหิารนอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เริ่มสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธคิทีค่วามสวยงาม

ตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย ... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่าน ชม สวนสาธารณะทีม่รูีปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระ

เยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (GENEVA) (67 กม.) เมอืงสาํคญัอกีแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่บรเิวณ

ตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยามขา้งแรม  

นาํท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามทีร่ายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ  อาท ิตกึสหประชาชาติ, 

สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม  ้ชมนํา้พเุจทโด ทีสู่งถงึ 130 เมตร 

สญัลกัษณท์ีง่ดงามรมิทะเลสาบเจนีวา   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GENEVA หรอืเทยีบเท่า 

 

 



วนัที่หา้ของการเดินทางวนัที่หา้ของการเดินทาง          เจนีวา - เบิรน์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ เจนีวา - เบิรน์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE  --  อนิเทอลาเกน้อนิเทอลาเกน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (157 กม.) …เมอืงทีม่นีํา้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบริน์ 

เมอืงทีไ่ดร้บัตาํแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ ชมมารค์กาสเซ ย่าน

เมอืงเก่าทีป่จัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ  เป็นย่านทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการ

เดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี 

ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ 

ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวน์

ฮอลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอืหลุมหมี สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงกรลิเดอวาล เพือ่นัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์TOP OF EUROPE สนุกกบั

การเลน่หมิะบนยอดเขา และ เขา้ชมถํา้นํา้แขง็ จนไดเ้วลานาํท่านลงจากยอดเขา โดยการนัง่รถไฟชมววิทวิทศันอ์กี

ฝัง่สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (57 กม.)...เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลาย

คนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตรไ์ทยเรื่อง  “วนัน้ีทีร่อคอย” ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หนที่หกกของการเดินทางของการเดินทาง          อนิเทลาเกน้-หมู่บา้นกรินเดอวลัด-์  อนิเทลาเกน้-หมู่บา้นกรินเดอวลัด-์ กรินเดลวลัดเ์ฟียสต์กรินเดลวลัดเ์ฟียสต์--ลูเซิรน์ลูเซิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกรนิเดลวลัด ์ นาํท่าน นัง่กระเชา้กอนโดลา่

ขึ้นสู่ กรนิเดลวลัดเ์ฟียสต ์(GRINDELWALD-FIRST) (20 กม.)...ซึง่เป็น

ทีต่ ัง้ของยอดเขาเฟียสต ์ความสูง 2,168 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล …อสิระ

ใหท่้านไดส้นุกกบักจิกรรมมากมาย อาท ิเฟียสตไ์กลเดอร ์(หน่ึงเดยีวใน

ยุโรป) รถคารท์ภเูขา ทรอ็ตตไิบค ์และแบก็จมัป์ เครื่องเลน่ลา่สุด  ดว้ยระดบัความสูงถงึ 4-6 เมตร  *.*.*. ไมร่วม

ค่าเครื่องเลน่กจิกรรม *.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

..........น. นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (88 กม.) เมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในสวสิฯ แต่ยงั

รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี....นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่

บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้

หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส นาํท่านเดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์  (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไม ้

ทีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแมน่ํา้ รุซซ ์(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…อสิระ



ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้นาํ ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี 

นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS LUCERNE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่เจด็เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง            ลูเซิรน์   ลูเซิรน์ --  ซูรคิ - น ้าตกไรน์ ซูรคิ - น ้าตกไรน์ --  เซนตม์อรทิซ์เซนตม์อรทิซ  ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (53 กม.).....ชมเมอืงซูรคิ บรเิวณถนนชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดในเมอืงซู

รคิและใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมใ่ช่ถนนสายทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ี

ทีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจาํเมอืง ทีม่ี

ความงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหว่างสวสิ และเยอรมนั… 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (54 กม.)...เมอืงทีส่วยงาม และยงัคงทศันียภาพ

ของธรรมชาตทิีง่ดงามของสถานทีต่่างๆในประวตัศิาสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กูทาํลายไป  .. 

นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ และความสวยงามของ นํา้ตกไรน ์นํา้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชม

ธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนต ์มอรทิช ์(ST.MORITZ) (256 กม.)... เมอืงตากอากาศทีแ่พงทีสุ่ดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์และศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก โดยตวัเมอืงนัน้ต ัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดนิ 

(GRAUBÜNDEN) เป็นรฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ด และอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดทีสู่งทีสุ่ดของเทอืกเขา

แอลป์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ST.MORITZ หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทางวนัที่แปดของการเดินทาง      เซนตม์อรทิซ์เซนตม์อรทิซ  ์- รถไฟเบอรดิ์นา - รถไฟเบอรดิ์นา  --  ทีราโน่ - มิลาน - ดูไบ - ประทศไทยทีราโน่ - มิลาน - ดูไบ - ประทศไทย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

......... น. นาํท่าน เดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงเซนต ์มอรทิช ์เพือ่เดนิทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS 

......... น. นาํท่านนัง่ รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมอืงทรีาโน่   

......... น. ถงึสถานี เมอืงทรีาโน่  (TIRANO)...เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอน

เหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงชายแดนระหว่างประเทศอติาล ีและสวสิ ให ้

ท่านเพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลอ์ติาเลยีนรมิทะเลสาบ 

และวลิลา่เรยีบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรยีบงา่ย

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้สวนนํา้ นํา้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ทีล่อ้มรอบ ทาํใหดู้โดด

เด่น… 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) (168 กม.)... เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของ

อติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 



จากนัน้นาํท่าน ถ่ายภาพกบัโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการ

สรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้

ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจีาํนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง

กากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า “อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิ ์วคิ

เตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวมชาติ ..อสิระชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี (GALLERIA 

VITTORIO EMMANUELE II) ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่

ของ เมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ 

คาเฟ่ สามารถนัง่จบิคาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั อสิระใหท่้านเดนิเลน่ชมความงดงามของ

อาคารหลงัน้ี หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั… จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลบัสู่ 

ประเทศไทย 

21.35 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK92/EK372 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0625-0940 น. *.*.*. 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง               วนัที่เกา้ของการเดินทาง                ประเทศไทย ประเทศไทย   

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 อตัราค่าใชจ้า่ย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

10 -18 เม.ย.  

11-19 เม.ย. 

9-17 เม.ย. 

73,900.- 18,000.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า  ** 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง)  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์าํเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั)  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั  

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติํา่   

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั  

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)   

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้)  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**   

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง   

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 



8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณี  

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้  เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา  

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15  วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี  เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท  

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคา
ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ)  

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่   

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้  ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระ
โดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด  

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง  
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ  



สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ

เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่  

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่  
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ  
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ  
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้  

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน  
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ  
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น  - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง  
ทางบรษัิทฯ  เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง 

ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมาย

รวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่น

ผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ 

 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ เดอะพลาซา่, ช ัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุ
วนั กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้



หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึน้
ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูกํ้าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีกํ่าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้
ควิพรเีมีย่ม 2,200.- // -ยืน่นอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน่ 1,500 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จํานวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 

ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของ
หวัไหล ่โดยตอ้งเห็นใบหนา้   70-80% ของภาพ

อยา่งชดัเจน  

2.1 ถา่ยจากดา้นหนา้โดยไมส่วมใสส่ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ  

2.2 ใบหแูละคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย  

 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เป็นผูเ้รยีกเก็บ) 


