
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!! ขึน้ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น และยอดเขาทติลสิ 

เมืองซุก เมืองแองเกลิเบิร์ก เมืองลูเซิร์น  เมืองโคโม่ เมืองเว

โรนา เมืองซีร์มิโอเน่ เมืองมิลาน  

Serravalle Designer Outlet 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ             (ไทย) 

17.00น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4   ประตู 

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัทีส่อง ดูไบ-มลิาน-เมืองซุก-แองเกลิเบิร์ก                                   (ดูไบ-อติาล-ีสวสิฯ) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.35น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK101 (บริการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองซุก  เมืองท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยาย ตั้งอยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจาก
ความสวยงามของทศันียภาพแลว้เมืองน้ีจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบั
โลก และเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่ปัจจุบันคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่าง
สวยงามอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีววิทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ อสิระอาหารกลางวันเพ่ือความ
สะดวกในการท่องเที่ยว 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก ของสมาพันธรัฐสวิสระหว่างชมทิวทศัน์สองขา้งทางและ
สัมผสัความสวยงามของธรรมชาติแห่งสวิสเซอร์แลนด์ เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชั้นน า
ของสวติเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นเนินเขาใกล้ๆ กบั"ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาท่ีมียอดสูง
จากระดบัน ้ าทะเลหน่ึงกว่า 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบนัเมืองแองเกิลเบิร์กได้กลายเป็นอีก
หน่ึงอลัไพน์   รีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ีแลว้เมืองยงัเป็นเสมือน
แม่เหล็กท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือนไดท้ั้งในช่วงฤดูร้อนทั้งสองและฤดูหนาว โดยเมืองใหญ่ๆ
ท่ีอยู่ใกลเ้มืองน้ีคือเมืองลูเซิร์นและเมืองซูริค ส าหรับบรรยากาศภายในเมืองนั้นค่อนขา้งเงียบสงบ โดย
ในช่วงฤดูร้อนจะมีกิจกรรมท่องเท่ียวส าคญัๆไดแ้ก่ การเดินทางไกล, ข่ีมา้ และข่ีจกัรยานภูเขา ส่วนในช่วง
ฤดูหนาวจะเป็นการเล่นสกี การลากเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Terrace  Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม   ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น -ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน (สวสิฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้ นน าท่ านสู่ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอ ร์น 

(Mt.Stanserhorn) มีความสูงท่ี 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหวา่งทางคุณจะไดช้มวิวแบบพาโนราม่าและ
ให้ท่านไดส้ัมผสัการเดินทางโดยข้ึนกระเชา้ “Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี 2 ชั้นแห่งแรกของ
โลกและสามารถจุผูโ้ดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกือบ 2 



 

 

กิโลเมตร ระหวา่งทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือ
ความสะดวกในการท่องเที่ยว น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ 
เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา
และไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่มน าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบัสะพานไม้
ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มีอายุ
หลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว  สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี 

แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด น าท่าน
ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมี
กากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯในดา้นความกล้า
หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติั
ใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแองเกลิเบิร์ก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Terrace  Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ ยอดเขาทติลสิ-เมืองโคโม-กรุงมิลาน                                                          (สวสิฯ-อติาล)ี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านสู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกี
ของสวติเซอร์แลนด์ภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต 

หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่ง
กระเชา้ยกัษท่ี์หมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือวา่ REVOLVING 

ROTAIRจนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลงัจากนั้นให้ท่านไดส้นุกกบั
กิจกรรมบนยอดเขาแห่งน้ีไม่วา่จะเป็นการ ชมถ า้น า้แข็งซ่ึงเป็นถ ้าท่ีเกิด
จากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน ้ าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF 

WALKสะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปรวมถึงการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ร้านขายของที่ระลึกและ ลาน
หิมะซ่ึงเป็นชั้นบนสุดซ่ึงจะเป็นชั้นท่ีท่าสามารถเดินย  ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา 
ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก (ส าหรับท่านที่เดินทางในพีเรียด
วนัที ่13-19 พฤศจิกายน 2562 ขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมจากขึน้ยอดเขาทติลสิเป็นขึ้น
ยอดเขาชิลธอร์น เน่ืองจาก       ยอดเขาทิตลิสปิดในวันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2562) อิสระอาหาร
กลางวันเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม เป็นเมืองในแควน้ลอม
บาร์เดีย ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศ
เหนือของเมืองอยู่ติดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง เป็นแหล่งรวมช้ินงาน



 

 

ศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ์, พิพิธภณัฑ์, สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยูม่ากมาย โดยในปี 2013 โกโมมีจ านวนผูม้า
พ  านกัคา้งคืนถึง 215,000 คน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูม้าเยอืนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัส่ีของแควน้ลอมบาร์เดียรองจาก
มิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือ
ของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค  าว่า MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยู่
กลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัณ Grand Hotel Milano Malpensa หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่า   เมืองเวโรนา -เวโรนาอารีน่า-จตุัรัสใจกลางเมือง-เมืองซีร์มโิอเน่ -ทะเลสาบการ์ดา-มลิาน 

                                                                                     (อติาล)ี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA)           

เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอิตาลี ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมโดย

องคก์รยูเนสโก และยงัไดรั้บสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมยั

โรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ปัจจุบนัเมืองเวโรนาสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นเมือง

ท่ีมีความส าคญัทางศิลปะ และวฒันธรรมเก่าแก่ท่ียงัมีให้เห็นในงานนิทรรศการประจ าปี โรงละคร และ

โอเปร่าในโรงละครกลางแจง้ท่ีมีมาแต่โบราณ ท าให้เมืองน้ีเป็นตน้ก าเนิดผลงานปลายปากกาของวลิเลียม 

เชกสเปียร์ โดยเฉพาะต านานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต ท่ีคุณจะได้สัมผสักล่ินอายของความรักตลบ

อบอวลไปทั้งเมือง น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ เวโรนาอารีน่า (VERONA ARENA) โรงละครกลางแจง้แบบ

โรมนัเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะโรมนัโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนไดก้วา่ 15,000 คน มีขนาด

ใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเด้ียมของอิตาลี ปัจจุบนัยงัถูกใช้เป็นสถานท่ีจดัแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่า ถือเป็น

สัญลกัษณ์ของเมืองเวโรนา ซ่ึงลกัษณะเหมือนโคลอสเซ่ียมท่ีกรุงโรมแต่ขนาดเล็กกวา่ จากนั้นน าท่านเดิน

เล่นบริเวณ จัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE)ท่ีมีลานตลาดนดัเล็กๆ ขายของฝาก มีทั้งหนา้กาก

หลากหลายแบบ เส้นพาสตา้ และของท่ีระลึกต่างๆ เป็นตลาดนดัท่ีสวยงาม อีกทั้งท่ีชุมนุมของชาวบา้น

ตั้งแต่ยคุโรมนั มีตึกท่ีรายลอ้มสีพาสเทลหวานๆ และมีร้านเล็กๆ ใหท้่านเดินชมตามอธัยาศยั อสิระอาหาร

กลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว         หลงัจากนั้นหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ 

(SIRMIONE) เป็นเมืองเก่าแก่อายุนบั 2000 ปี ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบ    

การ์ดา (LAKE GARDA) ท่ีสวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส เพราะสมยั

นั้นเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักนัต่างเป็นเอกเทศปกครองกนัเองแถมมีการท าสงคราม

เพื่อแยง่ชิงเมือง เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน     ท่ีส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทาง

ประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยคุสมยัโรมนัทั้งก าแพงเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมี

ผูค้นท่ีมีฐานะในยุคสมยัโรมนัใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบ น า
ท่านชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีเกิดจากน ้าแข็ง



 

 

ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่

เมืองเลก็ๆ แต่กมี็เสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมลิาน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัณ Grand Hotel Milano Malpensa หรือระดบั  เดียวกนั 

วนัทีห่ก มลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - Serravalle Designer Outlet-สนามบิน-ดูไบ (อติาล ี– ยูเออ)ี 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มี
ช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่งแฟชัน่ส าคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะ
เดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์  าวา่ MID-LAN มีประชากรประมาณ
1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสต์มาสท่ีเรียกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผา้ไหม 

และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิ
ลาน,มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั,โรงละครโอเปร่า หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดู
โอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ 

(DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจาก
นั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ 

ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และ
บริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัและช้
อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงมีจ  าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล อิสระอาหาร
กลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่วและให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมืองตาม
อธัยาศัยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet เป็นสถานท่ีท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนม
จากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มีร้านคา้แฟชัน่และสินคา้ต่างๆกวา่ 
180 ร้ าน  ทั้ ง  Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein 

,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอ่ืนๆ โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30% - 

70% ตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เท่ียวบินท่ี EK092          

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัทีเ่จด็ ดูไบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออ-ีไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372(บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

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



 

 

ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 

  พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

(ส าหรับท่านทีเ่ดินทางในพเีรียดวนัที่ 13-19 พฤศจิกายน 2562                                                        

ขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมจากขึน้ยอดเขาทติลสิเป็นขึน้ยอดเขาชิลธอร์น  

 เน่ืองจากยอดเขาทติลสิปิดในวนัที่ 4-15 พฤศจิกายน 2562) 

 

 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมเิรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ) 
✓ ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทปิ) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ตุลาคม 

8-14 / 13-19 / 19-25 /  

30 ตุลาคม – 5 พฤศจกิายน 2562 
39,900 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

ทุกกรณ ี

 ค่าทปิคนขบัรถท้องถิ่น  (2 ยูโรx 5วนั = 10ยูโร) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาทพร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง(หลงัจองภายใน 3 

วนั) 

2. หากท่านท่ีตอ้งการให้ทางบริษทัทวัร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชง
เก้น 3,500 / ท่าน พร้อมกบัยอดมดัจ าในขอ้ 1   

3. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั 

4. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายืน่วีซ่าหรือวนัเดินทาง 
ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  



 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงิน
โดยหกั 

 เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบ

ใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทั  

 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการ
บิน 

 ก าหนดเช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีสายการบิน
ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยโุรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 

ท่าน 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วันท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาแต่ละสถานทูตมคีวามต่างกนัและอาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 

1. แบบค าร้องขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกต้อง ด้วยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นต์ของ
ผูส้มคัร  

2. รุปถ่ายขนาด 2 น้ิว พื้นหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันท่ี

เดินทาง พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยนืยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สังกดัท่ีท่านท างานอยู ่โดยมี
อายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออก  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัหรือหนงัสือรับรองบริษทัฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น 

โดยมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรับท่านท่ีเกษียณอายหุรือไม่ไดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทาง
การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 

หลกั) หนงัสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายไุม่เกิน 15 วนันบั

จากวนัท่ีมายื่นค าร้องขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับ

ภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วนั นบัจากก่อนวนัท่ีมายืน่ค  าร้องขอวีซ่า  

กรณีผูส้มคัรขอวีซ่ามีผูรั้บรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนงัสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจาก

วนัท่ีมายืน่ค  าร้องขอวีซ่าของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย

รายการอพัเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ีมายืน่ค  าร้องขอวีซ่า  

• หลกัฐานยืนยนัความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรและผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนา

สูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ  



 

 

กรณีเดก็ท่ีไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่และแม่ 

1. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ตอ้งระบุวา่เดก็เดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 
2. หนงัสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 
3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝ่ังซา้ยบน ถึงจะใชย้ืน่วี

ซ่าอิตาลีไดห้ากไม่มีตราประทบัศูนยท่ี์รับยืน่วีซ่า จะไม่รับยืน่และยนืยนัยืน่ไม่ได ้

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้ไดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเท่านั้น ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา 

จะไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยรั์บยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษทัท่ีไดรั้บ

รองเท่านั้น เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการให้บริษทัช่วยด าเนินการให้มีค่าใชจ่้ายใบละ 500 

บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิฉบับละ 500 บาท ** 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มรายละเอยีดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายควิวซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………… 
นามสกุล 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือตัว 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………………………… 
สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………... 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ) ………………………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………............................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 



 

 

 

..........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

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

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
วซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วนัที.่.........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวซ่ีาเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
ความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                

                                                   โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. 
                                                                 ทีอ่ยู่……………………………………………………………………… 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
 ทั้งส้ินทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 

  


