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มิลาน – ดูโอโม – โคโม่ - ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม่ - ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เซอร์แมทซ์ 
ยอดเขากรอนเนอแกรต – แทซ - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – เบิร์น 

  อนิเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาริก ิ– ลูเซิร์น - ซูริค 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินเอทิฮัด(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
20.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 

วนัที่2       มิลาน – ชมเมือง – ดูโอโม – โคโม่ 
 ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม่ - ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท     
00.10 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
02.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY081 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน จากน้ันน าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดด
เด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้
เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์
แคธอลิกที่ ใหญ่ เป็นอันดับ  3 ของโลก” ลาน
ดา้นหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้
วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่  2 ทรงม้า รายล้อมด้วย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ที่สวย
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองโคโม่ (Como) จากน้ันให้ท่านได้ล่องเรือบริเวณ
ทะเลสาบโคโม่ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอม
บาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงที่ยงัมี
ป่าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดน
บริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดปี จึงท าใหส้ามารถเล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดึง
ดูงใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเที่ยวพกัผอ่นกนัอยา่งไม่ขาดสาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยู่
ทางใตข้องประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าทเ์ลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนย์
รวม เช่น แว่นตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์
กีฬ า  แฟ ชั่น แบ รนด์ แน ม ช่ือดั งอ าทิ   Salvatore Ferragamo, 
Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, 
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Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ค า่ อิสระอาหารม่ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   

พกัที่ :      CRUISE HOTEL COMO  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      โคโม่ – เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต - แทซ     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่
สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 
1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์นสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมือง
ซ่ึงสงวนสถานที่ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้าม
รถที่ใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้าและ
รถม้าที่มีไวบ้ริการนักท่องเที่ยว ซ่ึงท่านจะประทับ
จากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่าน
ได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการน่ังรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ “ยอดเขา
กรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบั วิวยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอ้ือม  ช่ืนชมกับ
ทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อัน
งดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้ม
ของท้องฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ กับลานหิมะ 
สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ 
“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มี
ปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูน
วอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ 
Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่สวยงามยิง่นกั... น าออกเดินทางสู่เมือง 
แทซ เพ่ือเข้าสู่ที่พัก 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  ELITE HOTEL TASCH หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่4      แทซ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกเดินสู่ “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพกัผ่อนตาก อากาศที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรู
ของเมืองน้ี เรียงรายริมถนน
เรี ยบ ท ะ เลส าบที่ ย าว ถึ ง  7  
กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึก
กับ  “ปราส าท ชิลลอง”  ซ่ึ ง
สร้างขึ้ นโดยบัญชาของท่าน
เคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือ
ที่ รู้จักกันแพร่หลายในสมญา
นามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงั
ศตวรรษที่  13 เป็นที่ประทับ
โปรดปรานของเคาน์และดยุค
แห่งซาวอย น าท่านเดินทางสู่ 
“เมื องเวเว่ ย์” Vevey  เมื องที่
แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่
แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ 
“ชาลี แชลปปลิ้น” ยงัหลงใหล 
และไดอ้าศยัอยูท่ี่น่ีในบั้นปลาย
ชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ ์
ลาโว อันเล่ืองช่ือของประเทศ
สวิต เซอ ร์แลนด์  น า ท่ าน สู่
เมืองโลซานน์ น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดย 
ธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวติเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที ่4 
ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบที่น่ี มีทิวทศัน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจาก
มลพษิ สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยงั
เป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข 
และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 
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2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นใน
หลวงของชาวไทย 2 พระองค ์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา พนัธรัฐที่เล็กที่สุดของสวสิฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนี

วา ทะเลสาบที่มีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองที่วา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐ
สวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้าษาฝร่ังเศส และตวัเมืองรายลอ้มดว้ย
สวนสาธารณะที่สวยงามและองคก์าร
น าน า ช า ติ ต่ า ง ๆ  อ า ทิ เช่ น  ตึ ก
สหประชาชาติ , สภาแรงงานโลก , 
องคก์ารกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนี
วา และน ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) 
ที่สามารถส่งน ้ าขึ้ นท้องฟ้าได้สูงถึง 
140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่าง
หน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูปกับ  นาฬิกา
ดอกไม้ และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดับ
หลากสีสันภายในสวนอังกฤษริม
ทะเลสาบ บ่งบอกถึงความส าคญัของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่ มีต่อ
เจนีวา น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” 
น ค ร ห ล ว ง อั น เ ก่ า แ ก่ ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์  เมืองท่องเที่ยวที่ มี
ช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” 
น า เดินทางเขา้สู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไม้และร้านบูทีค น าชม
อาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ “ถนนครัมกาส
เซ” เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน อาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายกุว่า 
800 ปี ที่มีโชวใ์หดู้ทุกๆ ชัว่โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงั
เป็นเมืองที่มีน ้ าพมุากที่สุดเมืองหน่ึงในยโุรปปี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารอาหาร   

พกัท่ี :  Best Western Hotel Bern หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่5       เบิร์น – อนิเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาริก ิ– ลูเซิร์น - ซูริค       
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศที่
สวยงาม ที่ตั้ง อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ 
2 แ ห่ ง  คื อ  Thunersee แ ล ะ 
Brienzersee ใจกล างเมื อ งตั้ งอ ยู่
ท่ามกลางเทือกแอล์ฟ ยอดเขาน้อย
ใหญ่  สวยงามประดุจเทพนิยาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็น
เข า จุ ง เฟ ราอั น ลื อ ช่ื อ ร วม ทั้ ง
สวนสาธารณะ ที่สวยงามนาฬิกา
ดอกไมป้ระจ าเมือง จากนั้นมีเวลา
ใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินค่าต่างๆ มากมายทั้งของที่ระลึก และนาฬิกาสวสิฯยีห่อ้ต่างๆ หรือเลือกเสียงโชคใน
สถานคาสิโน ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ  ซ่ึงได้
ช่ือว่าเป็นรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่ง
แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผสักับฉาก
จบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI 
KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาคกลางของ
สวิต เซอร์แลนด์  เป็นที่ รู้จักกันในฐานะ 
"ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มี
ความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชม
ววิทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาแอลป์ (The 
Alps) ที่ มี ค วามสวยงามและ ซึมซั บ กับ
บรรยากาศอัน เป็น ธรรมชาติ แท้ๆขอ ง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา 
จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้
อิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอด
เขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัว
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เมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ไดรั้บสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไม้
ที่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านชม รูป
แกะสลัก สิ งโตบนหน้ าผาหิน  เป็ น
อนุสาวรียท์ี่ต ั้ งอยู่ใจกลางเมือง ที่หัว
ของสิงโตจะมี โล่ ห์  ซ่ึ ง มี ก ากบาท
สัญลักษณ์ ของสวิต เซอ ร์แลนด์อยู ่
อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและ
แกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลา
แกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-
1821 โดยสร้างขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่
ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ 
ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่เสียชีวิตในฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้
หลุยส์ที่ 16 น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้ม
แม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของ
เมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อม
แปดเหล่ียมกลางน ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนัสะพานไม้น้ีถูกไฟไห มเ้สีย
หายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด หลังจากนั้ นเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัท่ี :  Holiday Inn Zurich Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ซูริค - สนามบิน      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 
10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EY074 

วนัที่7        กรุงเทพ 

19.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ 
21.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EY402 
06.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
15-21 มี.ค.//22-28 มี.ค.//10-16 พ.ค.//24-30 พ.ค.//14-20 ม.ิย.//21-27 ม.ิย.//12-18 ก.ค.//19-25 ก.ค. 

09-15 ส.ค.// 12-22 ส.ค.//13-29 ก.ย.//27 ก.ย.-03 ต.ค.//11-17 ต.ค.//18-24 ต.ค. 2563 
 (กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ม.ีค. 2563 49,900 49,900 49,900 14,900 

พ.ค.-ม.ิย. 2563 52,900 52,900 52,900 15,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 55,900 55,9000 55,900 15,900 

ก.ย. 2563 52,900 52,900 52,900 15,900 

ต.ค. 2563 53,900 53,900 53,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,500.-) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



AEU84-18 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัทีเ่ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



AEU84-18 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


