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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

มิถนุำยน 20-26 มิ.ย. 2562 43,900 

กนัยำยน 12-18 ก.ย. 2562 43,900 

เด็ก (อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่ำนละ 2,000  บำท 

พกัเด่ียว     เพ่ิมท่ำนละ 10,000 บำท 

BERNINA EXPRESS THE PANORAMIC TRAIN 

 มิลำน-เจนวั-ยอดเขำทิตลิส-ลูเซิรน์-เมืองครู-์เซนตก์ลัเลน 

เซนตม์อริตส-์ทะเลสำบโคโม่-Serravalle Designer Outlet 

 

อิตำลี สวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 
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วนัแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 

18.00น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภมิูอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4ประตู 

9แถว T สำยกำรบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีสอง ดูไบ-มิลำน-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขำทิตลิส   (ดูไบ-อิตำลี-สวิสฯ) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

03.35น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลำน ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK101 (บริการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15น. เดินทางถึง เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

เมืองแองเกิลเบิรก์ ของสมำพนัธรฐัสวิสระหวา่งชมทิวทศัน์สองขา้งทางและสัมผสัความสวยงามของ

ธรรมชาติแหง่สวิสเซอร์แลนด ์เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นอกีหน่ึงเมืองรีสอร์ทช ัน้น าของสวิตเซอร์แลนด ์โดยตวั

เมืองนั้นตัง้อยูบ่นเนินเขาใกล ้ๆ กบั"ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาที่มยีอดสูงจากระดบัน ้าทะเลหน่ึงกวา่ 

10,000 ฟตุ หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบนัเมืองแองเกิลเบิร์กไดก้ลายเป็นอกีหน่ึงอลัไพน์รีสอร์ทที่ ใหญท่ี่ สุดในภาค

กลางของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ีแลว้เมืองยงัเป็นเสมือนแมเ่หลก็ที่สามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหม้าเยือนได ้

ท ัง้ในชว่งฤดูรอ้นทัง้สองและฤดูหนาว โดยเมืองใหญ่ๆ ที่อยูใ่กลเ้มืองน้ีคือเมืองลูเซิร์นและเมืองซูริค ส าหรับ

บรรยากาศภายในเมืองนั้นคอ่นขา้งเงยีบสงบ โดยในชว่งฤดูรอ้นจะมกีิจกรรมทอ่งเที่ยวส าคญัๆไดแ้ก ่การเดิน

ทางไกล, ขี่มา้ และขี่จกัรยานภูเขา สว่นในชว่งฤดูหนาวจะเป็นการเลน่สก ีการลากเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจากนั้นน าทา่นสู่

ย อ ด เ ข ำ ทิ ต ลิ ส  ( TITLIS)  แ ห ล่ ง เ ล ่ น ส กี ข อ ง

สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่ หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะ

ไมล่ะลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้ยกัษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเคร่ือง

แรกของโลกที่ ช่ือวา่ REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานี

บนยอดเขาทิตลิสหลงัจากนั้นใหท้า่นไดส้นุกกบักจิกรรมบน

ยอดเขาแหง่น้ีไมว่า่จะเป็นการ ชมถ ้ำน ้ำแข็งซ่ึงเป็นถ า้ที่ เกิดจากฝมืีอมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแขง็พรอ้มมคี  า

อธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาที่ สูงที่ สุดในยุโรป

รวมถึงการเลือกซ้ือสินคา้ที่ รำ้นขำยของท่ีระลึกและ ลำนหิมะซ่ึงเป็นชัน้บนสุดซ่ึงจะเป็นชัน้ที่ทา่สามารถ

เดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัลงจากยอด

เขาสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Terrace  Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

 

 



 

  

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

 

 

วนัท่ีสำม ลูเซิรน์-สะพำนไมช้ำเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนำ้ผำหิน-เมืองเซนตก์ลัเลน  (สวิสฯ) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นน า

ท ่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร ์น  อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแห่ง

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญ่

นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบั

แซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่น าทา่นชมและ

แวะถา่ยรูปกบัสะพำนไมช้ำเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก ่

ที่ สุดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีว สะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมี

ภาพเขยีนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่า

เสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูป

แกะสลักสิงโตบนหน้ำผำหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ ต ัง้อยู ่ใจกลางเมืองที่ หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาท

สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแกท่หารสวิสฯในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์

จงรักภกัด ีที่ เสยีชวิีตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่  

16 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่จากนั้นเดินทางสูเ่มืองเซนตก์ลัเลน (St. 

Gallen)เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนดท์ี่ ไดร้ับช่ือมาจากนักบุญ Gallus ที่ เขา้มาเผยแพร่

ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษที่  7 แต่ปัจจุบ ันน้ีกลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟชั่นเส้ือผา้ของ

สวิสเซอร์แลนด ์น าทา่นชมเขตเมืองเก่ำ อาคารบา้นเรือนสมยัเกา่เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค เป็นแบบ

เฉพาะของสไตลบ์าร็อคจากนั้นน าทา่นถา่ยรูปมหำวิหำรเซนตก์ลัเลน และ หอ้งสมุดแอบบียห์อ้งสมุดที่

เกา่แกท่ี่ สุดในสวิตเซอร์แลนดแ์ละเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาคริสตท์ี่ ใหญแ่ละเกา่แกท่ี่ สุดแห่งหน่ึงของโลกจากนั้น

ใหท้า่นไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอกีหน่ึงถนนที่มอีาคาร บา้นเรือนสไตล์

บาร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกัณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี เมืองคูร-์เซนตม์อริตส-์ BERNINA EXPRESS-ทิรำโน่-โคโม ่   (สวิสฯ-อิตำลี) 

 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองครู ์(Chur) เมืองเกา่ริมแมน่ ้าไรน์ 

เมืองน้ีเป็นเมืองที่มปีระวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 5,000 ปี ถือ

เป็นเมืองที่ เกา่แกท่ี่ สุดในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมืองเกา่แกแ่ต่ก็

ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีมเีสน่ห์ในสไตลเ์มืองเกา่ ทุก

อยา่งภายในเมืองไมว่า่จะเป็นลกัษณะอาคาร ลวดลายตา่งๆ

ในเมือง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซนตม์อริตส ์
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 (St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตัง้อยูบ่นสว่นหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงที่ 

1775 ม. เหนือน ้าทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามยีอดภูเขา Piz Bernina ตระหงา่นสูงที่ สุด ที่ ระดบั 

4049 ม. อยูห่า่งจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พยีงไมก่ี่กิโลเมตร เซนตม์อริตส ์แบง่ออกเป็นสองสว่น คือ สว่นที่อยู ่

บนเขา และสว่นที่ราบโดยมทีะเลสาบข ัน้อยูต่รงกลาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่น

เดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หน่ึงในเสน้ทางของ

รถไฟ Glacier Express ซ่ึงเป็นรถไฟ Panoramic Train ที่

ชา้ที่ สุดเพ่ือใหท้า่นสัมผสับรรยากาศเสน้ทางรถไฟที่ เกา่แก ่

และสวยงาม เป็นเสน้ทางมีช่ือเสียงมากที่ สุดแห่งหน่ึงของ 

Switzerland ทา่นไดช่ื้นชมทิวทศัน์สองขา้งทางที่สวยงามราว

กบัสรวงสวรรค ์โดยรถไฟนั้นจะเดินทางขา้มผา่นเทือกเขาแอ

ลป์บนความสูงกวา่ 2000 เมตรจากกระดบัน ้าทะเล และยงัเป็นเสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่องคก์าร 

UNESCO ใหก้ารยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ ี่  เมืองทิรำโน่ เมืองเลก็ๆ ที่อยูใ่นแควน้เวทติน

ทางตอนเหนือของประเทศอติาลแีละเป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอติาลกีบัสวิตเซอร์แลนด ์หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองโคโม เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ตัง้อยู ่บริเวณพรมแดนกับประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์โคโมเป็นเมืองที่ต ัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็น

เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมแหง่หน่ึง เป็นแหลง่รวมชิ้นงานศิลปะช่ือดงั, มโีบสถ,์ พิพิธภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเกา่

อยูม่ากมาย โดยในปี 2013 โกโมมจี านวนผูม้าพ านักคา้งคืนถึง 215,000 คน ถือเป็นเมืองที่มผูีม้าเยือนมากที่สุด

เป็นอนัดบัสี่ของแควน้ลอมบาร์เดยีรองจากมิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหำ้ โคโม-่ทะเลสำบโคโม-่มิลำน-มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน    (อิตำลี) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นอสิระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่บริเวณทะเลสำบโคโม (Lago 

di Como) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอติาล ีตัง้อยูใ่กลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอมบาร์เดยี ทาง

เหนือของประเทศอติาล ีบริเวณเชงิเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงที่ยงัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่ 

หลายจุดบนชายฝั่งเป็นชอ่งเขาแคบและหนา้ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยยีด

สุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์นั้นมหิีมะ

ปกคลุมอยูต่ลอดปี จึงท  าใหส้ามารถเลน่สกหิีมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมา

ทอ่งเที่ยวพกัผอ่นกนัอยา่งไมข่าดสายหลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงมิลำน (MILAN) เมืองส าคญัทาง 

ภาคเหนือของอิตาล ีตัง้อยูบ่ริเวณที่ ราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิ

ลานมาจากภาษาเซลตค์  าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางที่

ราบ มช่ืีอเสยีงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่น

เดินทางสูปิ่อำซซ่ำ เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึง

เป็นที่ต ัง้ของ มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน หรือที่ เรียกวา่ดโูอโม่  
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(DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอด

แหลม 135 ยอด จึงมช่ืีอเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มรูีปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บน

ยอดของมหาวิหารมรูีปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุม

ของผูค้นมาทุกยุคสมยั อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมจี าหน่ายมากมาย

ในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมำนูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณKlima Hotel Milano Fiereหรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก มิลำน-เจนัว-McArthurGlen Outlet-สนำมบิน-ดูไบ   (อิตำลี – ยเูออี) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจนัว เมืองใหญสุ่ดของ 

อติาลทีางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ อาจเป็นจุดแรกที่ จุดประกายความหวงัและจิตนาการของโคลมับสัที่จะกา้ว

ผา่นผืนน ้ากวา้งใหญไ่ปยงัโลกที่ เขาใฝ่ฝนั น าทา่นถา่ยรูปบริเวณอ่ำวเจนวั อนัเป็นทา่เทยีบเรือสาราญ เรือยอชท์

หรู เรือใบสขีาวละลานตา และยงัคงมเีรือโบราณจาลองขนาดยกัษ์ ดูปืนไฟ สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวิจิตรคลา้ย

ย า้เตือนใหร้ะลึกถึงความส าเร็จอนัย่ิงใหญข่องชาวเมืองเจนัวคน น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหำวิหำรซำนลอเรน

โซ หรือ ดูโอโมท่ี่สรา้งขึ้นในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค ในสมยัศตวรรษที่  12-14 และน ้าพุ กลางเมือง น าทา่น

เยี่ยมชม เปียซซ่ำ เฟร ์รำร่ี ซ่ึงสถานที่แหง่น้ีเคยเป็นบริเวณที่โคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่ม่ือครั้งตอนเดก็ๆ อิสระให ้

ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของที่ ระลึกตามอธัยาศยัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่Serravalle Designer Outletเป็น

สถานที่ท ี่รวมสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมืองและจากดไีซเนอร์ช ัน้น าระดบัแถวหนา้ของอิตาล ีมี

รา้นคา้แฟชัน่และสินคา้ตา่งๆกวา่ 180 รา้น ท ัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

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

แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอดทัง้ปีอิสระอำหำรกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียว

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรฐัอำหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบินที่ 

EK092(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  EK 372(บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำงบริษทัถือว่ำท่ำน 

รบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทั 

 

อตัรำน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถ

เขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณน์ าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่ำทิป) 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอย่ืนวีซ่ำกลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่ำน ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงิน

ค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5วนั = 10ยโูร) 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บำท 

 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำทพรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

 ติดตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ

ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 
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กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนัเกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่ำถกูปฏิเสธจำกสถำนทตู(วีซ่ำไม่ผ่ำน)ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่

และคา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบติัตามที่สายการบิน 

 ก าหนดเชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อิน

เทา่นั้น 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BEDซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

เอกสำรเบ้ืองตน้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรย่ืน 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดินทำงตอ้งมำสแกน

ลำยน้ิวมือ ณ สถำนทตู ตำมวนัและเวลำท่ีนดัหมำย (เอกสำรและขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำแต่ละสถำนทตูมีควำมต่ำงกนั

และอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีอีกครัง้เพ่ือควำมถกูตอ้งในกำรเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่ำ) 

1. พำสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวซีา่  

2. รปูถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว(แบบหนำ้ใหญ่) จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลงัเป็นสีขำวเทา่นั้นและมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
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4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี านวนไม่

ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล  าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ีตอ้งมยีอด

อพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวซีา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน สถำนฑตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั 

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศึกษำ (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีที่ เดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่ วา่การอ  าเภอหรือ

เขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหมก่็ต ้องช  าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ  านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวซีา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช  าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

 

** เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ และทำงบริษทัไม่มีนโยบำยรบัแปลเอกสำร หำกท่ำน

ตอ้งกำรใหท้ำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให ้มีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บำท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้น่.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
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ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

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

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้น่ออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

 ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 

 

 

 

  


