
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ             (ไทย)  

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

 

เวนิช-เมืองซีร์มิโอเน่ -มิลาน-ดูโอโม-่เซอร์แมทซ์ 

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์-โลซานน-์เบิร์น 

ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโต-ซูริค 

 



 

  
 

วันที่สอง ดูไบ - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มาสเตร          (ยูเออี-อิตาลี) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   

09.05 น. เดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK135 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.25 น. ถึงสนามบินเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 

ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่
เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานาม

ว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่บริเวณ

ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชม

ความงามของเกาะเวนิส  ชม สะพานถอนหายใจ  ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่ เดินออกจากห้อง

พิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอก

เป็นครั้งสุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่ง

เชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครอง

นครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มา

เเล้วคือคาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซาน

มาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุด

ในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง

โบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซน

ไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโร

แมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น 

เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน  Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 

หลังจากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝ่ังเมสเตร และน าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ 

Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน  

วันทีส่าม ซีร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา – กรุงมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่            (อิตาล)ี 



 

  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้น

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (SIRMIONE)  เป็น
เมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่น

เข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษ

ที่ 15 อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส เพราะสมัยนั้นเมืองต่างๆ 

ในประเทศอิตาลียังไม่ได้รวมตัวกันต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง

แถมมีการท าสงครามเพื่อแย่งชิงเมือง เลยเป็นเมืองที่มีประวัติความ

เป็นมาอันยาวนาน  ที่ส าคัญมีหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยโรมันทั้งก าแพงเมืองที่ถูกสร้างขึ้น

เพื่อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบันก็เป็น

เมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ น าท่าน ชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบซี่งเป็น

ทะเลสาบน้ าจืดที่เกิดจากน้ าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน 

ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้าน

แฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นส าคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส 

ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี 

ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับ

ประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง

สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่า 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ 

(Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมือง

มิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหา

วิหารประจ าเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 

กว่าปีหลังจากนั้น ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อ

เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ 

ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยังเป็น

ศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมี

จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน  

วันทีส่ี่ แทสซ์ – เซอร์แมท – Gornergrat Bahn - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทสซ์    (สวิสฯ) 



 

  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) ตั้งอยู่ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ซึ่ง
เป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวย อันงดงามตลอดเส้นทางจากนั้น น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟซึ่งเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยก

ย่องว่า ปลอดมลพิษที่ดีของโลกตั้งอยู่

บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซึ่ง เป็น

ที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมือง

เซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะ

เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านก็ได้ เพราะว่ามี

ประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน 

ทางตอนใต้ของสวิตติดกับชายแดน

อิตาลี โดยมี Pennine Alps ซึ่งเป็น

ส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็นเส้นกั้น

ระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt 

ก็ต้องนึกถึงยอดเขาแหลมที่มีลักษณะคล้ายปีรามิด ชื่อว่า Matterhorn ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ๆ เมือง มีความสูงถึง 

4,478 เมตร สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกมุมของเมือง ซึ่ง Matterhorn นี้ถือเป็นสัญลักษณที่ส าคัญของ Zermatt 

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Gornergrat Bahn เพื่อน าท่านสู่สถานี 

Gornergrat ให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร 

และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป (Alps) ท่านจะได้ชื่นชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงาม 

ณ จุดสูงที่สุดของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นบริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ชมถ้ าน้ าแข็งที่อยู่สูงที่สุด

ในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงาม ให้เวลาท่านสบายๆ กับการบันทึกภาพแสนประทับใจ ถึงเวลาอัน

สมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) โดยรถไฟ  

ค่่า     บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Typically Swiss Hotel Tascherhof หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง – โลซานน์ – เบิร์น - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม      (สวิตฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองที่

อยู่ ริมทะเลสาบ เป็นเมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิส ชม

ความสวยงามของทิวทัศน์  บ้านเรือน ริม

ทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง 

(ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาท

โบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหิน

ริมทะเลสาบเจนีวา น าท่านเดินทางสู่ เมืองโล

ซานน์ น าท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตั้งอยู่บน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

  
 

ฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง

ทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่

สวยงาม และอากาศ ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็น

เมืองที่มีความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า ผ่านชม ส่านักงานโอลิมปิก

สากล และศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก 

ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างก าแพง และสะพานข้ามที่

สามารถชักขึ้นลงได้ น าท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคัญต่างๆในกรุงเบิร์

นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกใน

ปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์น  ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 

ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่าน

ชม บ่อหมีสีน้่าตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน

ชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดิน

เที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ซึ่ง

เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  อายุ 800 ปี ที่มีโชว์

ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 -1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก 

ภายหลังได้ดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป จากนั้น

อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก 

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมัน-สวิสฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยังมีภูเขา

ใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่

เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม 

น าท่านถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร

(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่

เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และ

ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้



 

  
 

เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี

ภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า

เสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด น าท่านชมรูปแกะสลัก

สิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมี โล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ 

สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่ 

เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 อิสระอาหาร

เที่ยงตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉล่ียน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือ

เมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพ

ดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง

สู่สนามบินเมืองซูริค  

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

วันทีเ่จ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

******************************** 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

มีนาคม 18-24 มี.ค. 2563 42,900 

เมษายน 

3-9 / 8-14 เม.ย. 2563 47,900 

28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563 42,900 

พฤษภาคม 5-11 / 13-19 พ.ค. 2563 42,900 

มิถุนายน 17-23 มิ.ย. 2563 42,900 



 

  
 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 

 

**ส่าหรับผูเ้ดินทางตั้งแต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป  

ช่าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนย์รับยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบรกิารโดยประมาณตามด้านล่างนี้** 

 

 

กรกฎาคม 2-8 ก.ค. 2563 42,900 

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ) 

ส่าหรับประเภทท่องเที่ยว  

ผู้สมัครวีซ่าท่าการช่าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบัยืน่วีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแมผู้ย้ื่นค่าร้องจะไดร้ับการปฏิเสธวีซ่า 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนปัจจุบันซึ่ง 

สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ ่

12 ปขีึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต่่ากว่า 6 ป ี

เยอรมัน 2,700 1,800 550 

อิตาล ี 2,500 1,600 400 

ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอร์แลนด์ 2,600 1,800 520 



 

  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่

เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)  

2. ช าระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน   

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น   



 

  
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผู้เดินทางด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า) 

1. แบบค าร้องขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผู้สมัคร  

2. รุปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พร้อมส าเนาหนังสือ

เดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ท่านท างานอยู่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 

เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  



 

  
 

9. ส าหรับท่านที่เกษียณอายุหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นค าร้องขอวีซ่า และ บันทึก

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่

เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่นค าร้องขอวีซ่า  

กรณีผู้สมัครขอวีซ่ามีผู้รับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่น

ค าร้องขอวีซ่าของผู้ที่รับรองให้และระบุชื่อของผู้ที่รับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต

ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นค าร้องขอวีซ่า  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาสูติบัตร หรือ 

ส าเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ 

1. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุว่าเด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ใช้ส าเนา) 

3. ต้องน าเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝ่ังซ้ายบน ถึงจะใช้ยื่นวีซ่าอิตาลีได้หาก

ไม่มีตราประทับศูนย์ที่รับยื่นวีซ่า จะไม่รับยื่นและยืนยันยื่นไม่ได้ 

หมายเหตุ   

1. ผู้ที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้ได้ต้องเป็น บิดา มารดา กันทางสายเลือดเท่านั้น ผู้ที่เป็นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่สามารถ

รับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้  

2. ส าหรับเอกสารที่ต้องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ได้รับรองเท่านั้น เช่น  

ส าเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น หากต้องการให้บริษัทช่วยด าเนินการให้มีค่าใช้จ่ายใบละ 500 บาท 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 

 



 

  
 

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ส าคัญมาก) 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

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

 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผู้เยาว์  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 



 

  
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


