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DIAVOLEZZAX BERNINA EXPRESS 

เยอรมน ี– ออสเตรยี - อิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด์ 

   8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

11-18 เมษายน 2566 98,900.- 10,900.- 

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 88,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 13 EUR/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 EUR/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต -  มิวนิค ✈    NH MÜNCHEN   

3 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินสบ์รูก    ALP HOTEL 

4 อินส์บรูก - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เมสเต้ - เวโร
น่า 

   HOTEL MAXIM 

5 เวโรน่า - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – เบอร์กาโม    MERCURE BERGAMO 
AEROPORTO 

6 
เบอร์กาโม – ทิราโน่ –ข้ึนรถไฟสายโรแมนติค Bernina 
Express  -ข้ึนกระเช้าสู่ยอดเขาดิอาโวเลซซา – เซ้นต์ มอ
ริทซ์ - ซุก 

   SWISSEVER ZUG SWISS 
QUALITY HOTEL 

7 ซุก – ลูเซิร์น - น้าตกไรน์ – ซูริค – สนามบิน – ดูไบ   ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ – ดูไบ 

 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันที่สอง ดูไบ - แฟรงก์เฟิรต์ -  มิวนิค 

00.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

03.20 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ตด้วยเที่ยวบิน EK43 

07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ

เปลี่ยนเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2566) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น า

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญ

ของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชม

สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย คร้ังเมื่อ

คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรสัโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่

เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง 

ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มี

ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟช่ันน า 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐ

บาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็น

หนึ่งในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระ

ปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอก

เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นําชมจัตุรัสมาเรยีนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็น

จุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ต้ังของศาลาว่าการเมืองที่มี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้าง

ถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  NH MÜNCHEN   หรอืเทียบเท่า 

วันที่สาม มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นําท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอย

ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 

ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาท

ของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการ

ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรด

ปรานยิ่ง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรล เป็นเมืองเอกด้าน

การท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าอิน ซึ่งค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพาน

แห่งแม่น้าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา(Golden 

Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งต้ังอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ 

Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ALP HOTEL INNSBRUCK  หรอืเทียบเท่า 

วันที่สี ่ อินส์บรูก - เกาะเวนิส – จัตุรสัซานมารโ์ค – เมสเต้ - เวโรน่า 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เว

นิสถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมาก

ที่สุด  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของ

ชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร 

โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อย

ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่บริเวณซานมารโ์ค ศูนย์กลาง

ของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาส

เห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้   ซึ่ง

เช่ือมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง

นักโทษช่ือดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นําท่านถ่ายรูปบรเิวณจัตุรสัซาน

มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” 

จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดม
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ใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมน

ติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ้ งสินค้าของที่ระลึก อาทิ

เช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมา

ต้ังแต่ปี ค.ศ.1720 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รอง

จากเวนิสของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาว

อังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและ

เร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 

1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต   

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL MAXIM  หรอืเทียบเท่า 

วันที่ห้า เวโรน่า - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – เบอรก์าโม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกคร้ืนมีชีวิตชีวา จากนั้นพา

ท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

สร้างขึ้นเมื่อต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มี

ขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็น

ประจ า น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกที่จู

เลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้ นส าริดขนาดเท่าตัวจริงของจู

เลียต 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟช่ันของโลก น า

ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวิคเตอร ์

เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิ้ งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเร่ิมการรวมชาติหัว

เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์

วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  

  

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่ เมื องเบอร์กาโม (Bergamo) หนึ่ งใน เมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์เดีย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ซึ่งในอดีตเคย

เป็นถ่ินฐานของชนเผ่าเซลติกส์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมืองของอิตาลีเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้น

จากภัยพินาศคร้ังใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  MERCURE BERGAMO AEROPORTO หรอืเทียบเท่า 

วันที่หก เบอรก์าโม – ทิราโน่ – ข้ึนรถไฟสายโรแมนติค Bernina Express -  -ข้ึน

กระเช้าสู่ยอดเขาดิอาโวเลซซา – เซ้นต์ มอรทิซ์ - ซุก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ 

สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อน าท่านเดินทางโดยรถไฟ Bernina Express เป็นรถไฟสายเก่าแก่
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ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะ

ปกคลมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ส าาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง ถือว่าเป็น

เส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าสู่ ยอดเขาดิอาโวเลซซา 

ยอดเขาที่ถือเป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแองเกอดินแคว้น Graubünden แอ่งเทือกเขาบนความ

สูง 2,958 เมตรที่เป็นสกีรีสอร์ท  น าท่านชมวิวความสวยงามของยอดเขาแอล์ปตะวันออก ที่มียอด

เขาที่สวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), โครวาทส์ซ 

(Corvatsch)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย เดินทางสู่เมืองเซ้นต์ มอริทซ์ (St.Moritz) ด้วยรถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina เมืองตากอากาศที่

แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียงระดับโลก และเคยได้รับเลือกให้เป็น

สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู หนาวถึง 2 คร้ัง ต้ังอยู่บนยอดที่สุงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชม

ความงดงามของทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่

สวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ

ทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่า

เศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้าง

ทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก  SWISSEVER ZUG SWISS QUALITY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ซุก – ลูเซิรน์ - น้าตกไรน์ – ซูรคิ – สนามบิน – ดูไบ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธ์ิที่ส าคัญของเมือง ตัว
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โบสถ์สร้างขึ้นต้ังแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่

ส าคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีก

ว่า  ถ้าใครมีเร่ืองทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้น

อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมรา้นทําทอง

ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri 

เปิดท าการต้ังแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัย

จักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อน

ด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้าค่าและเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมี

เพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล้าค่าและเคร่ืองประดับหายากแล้ว 

ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันน าระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug Cherry Cake 

(Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มี

บุคคลที่มี ช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิ้มลองเค้กจากร้านนี้  เช่น Charlie Chaplin, Winston 

Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มีการท าฟาร์มผลไม้ ทั้งสตอเบอร์ร่ี, 

บูลเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทั้ง เชอร์ร่ี ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 

ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของ

ทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 

ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 

โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่าน

ได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ต้ังอยูท่างเหนือของ

สวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนั้นตกแต่งดว้ย

ศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆที่บอก

เร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนั้นแล้วเมืองนี้ยงัมีช่ือเสียงจากการที่เปน็ที่ต้ังของ

น้าตกไรน์ (Rhine Fall) ซึง่เปน็น้าตกที่ใหญท่ี่สุดในยโุรป  น าท่านชมน้าตกไรน์ (RhineFall) น้าตก

ที่ใหญ่สวยงามและต่ืนตาต่ืนใจซึ่งเกิดจากแม่น้าไรนท์ั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็น

น้าตกขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรปและได้ช่ือว่าเป็นน้าตกที่สวยงามที่สดุในยุโรปกลางดว้ย อิสระให้ท่าน

ได้ช่ืนชมความงามของน้าตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

  

จากนั้นน าท่านเดนิทางเทีย่วเมืองซูรคิ (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  น าท่านถ่ายรูปกับ

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลยุส์ ใช้

เป็นส านักแม่ชีทีม่ีกลุ่มหญิงสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรสัปา

ราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ทีม่ีมาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทาง

รถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนยก์ลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ EK86 

วันที่แปด ดูไบ - กรุงเทพฯ 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK372 
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18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

DIAVOLEZZA x BERNINA EXPRESS  

เยอรมนี – ออสเตรยี - อิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด์ 

8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

11-18 เมษายน 2566 98,900.- 10,900.- 

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 88,900.- 10,900.- 
 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 13 EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ด้รับวัคซีน 
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เงื่อนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 

***ในกรณีที่ต้องการให้บรษัิทย่ืนวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ทั้งหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณมีีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

 - เบี้ยประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 - เบี้ยประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรอืเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปว่ยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (13 EUR/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR/ต่อท่าน) 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกต้องจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่

ที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 

เดือน ผู้เดนิทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดนิทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขยีน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปดิประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปญัหาทางด้านสขุภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่

เช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการน าเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการน าเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 
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 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไม่

 ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ทั้งหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  
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       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) 
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15-30 วนั 

ยื่นวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทา่นไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี้** 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวซี่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้อง

ไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่า

จะมีเง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืน

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใ่ส่คอน

แทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จา่ยเอง  

3.1.1ใช้หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Certificate  บัญชี

ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ที่ออกจากทางธนาคาร (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต 

ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 

3.1.2 ขอ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผูเ้ดินทาง ย้อนหลัง 3 

เดือน อัพเดทไมเ่กิน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้ว

ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไมเ่กิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซา่ (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต ต้องมีตรา

ประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) 

3.1.3 ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดนิทาง 

ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทไมเ่กิน 7 วัน 

*** ต้องใช้เอกสารทั้งหมด 3 ข้อในการย่ืน เอกสารต้องเป็นบัญชีเดียวกันทั้งหมดเท่านั้น 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่

มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

3.2.2. ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ที่ออกจากทางธนาคาร (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และ

ลายเซ็นจากธนาคาร) ใช้เอกสารตัวจริง 1 คนต่อ 1 ฉบับ 

3.2.3. ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอ Bank Statement จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทไมเ่กิน 7 

วันก่อนยื่นวีซ่า ใช้เอกสารตัวจริง 1 คนต่อ 1 ฉบับ 

3.2.3 ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้ที่ออก

ค่าใช้จ่ายให้ ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทไม่เกิน 7 วนั 

*** ต้องใช้เอกสารทั้งหมด 3 ข้อในการย่ืน เอกสารต้องเป็นบัญชีเดียวกันทั้งหมดเท่านั้น 
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3.3 ผู้สมัครทีม่ีอายุ 18 ปขีึ้นไป ต้องมีบัญชีส่วนตัวไปยื่นทุกท่าน 

3.4 Bank Statement , Bank Certificate , Bank Guarantee ช่ือ-นามสกุลในเอกสาร ต้องสะกดให้ตรง

กับพาสปอร์ตและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะต้องแสดงเลขบัญชีครบทุกตัว และมีลายเซ็นกับตราประทบั

จากธนาคาร 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชกีระแสรายวัน 

บัญชสีหกรณ์ออมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   

-เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน และต้อง

ระบุวันลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) หนังสือจะต้องมีที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

และจะต้องมีลายเซ็นกับตราประทับบรษัิท  (หนงัสอืรับรองที่ปร๊ินท์จากออนไลน์ จะไม่เข้าลักษณะ

เอกสารที่ถูกต้อง) 

-นักเรยีนหรอืนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

     5.  เอกสารส่วนตัวอื่น ๆ (ในวนัที่ย่ืนวีซ่าต้องนําเอกสารตัวจรงิไปด้วย) 

-ทะเบียนบ้าน 

-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรอืมารดา ต้องขอหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรอือําเภอ (1 ใบ ต่อ 

เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 

6.2 ในกรณีบิดาและมารดาหย่ากัน ขอส าเนาใบบันทึกการหย่าโดยต้องระบุว่า บุตรอยู่ในอ านาจการ

ปกครองของใคร   
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6.3 ในกรณีพ่อหรอืแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้ขอใบปกครองบุตร (ปค.14) จากเขตหรอือําเภอ

และจะต้องเป็นหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วเทา่นั้น  

6.4 ท่านจะต้องน าหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข้อ 6.1 หรือส าเนาใบบันทึก

การหย่าที่มีสลักหลัง จากข้อ 6.2 หรือหนังสือปกครองบุตรจากข้อ 6.3 ตัวจริง  ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

และประทับตราจากกระทรวงต่างประเทศ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนน ามายื่น มเิช่นนั้นทางศูนย์รับยื่น vfs 

จะไม่รับยื่นเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด 

6.5 เนื่องจากการแปลประทับตราจากกระทรวงต่างประเทศ จะมีการเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการ

ทําหลายวัน หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช้ได้หรือไม ่รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนท่านน าไปแปล

ประทับตรากระทรวงต่างประเทศ มเิช่นนั้นท่านอาจจะต้องไปเสยีเงินและเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อไป

ท าเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารที่ท่านท ามาแล้วนั้นกลายเปน็เอกสารที่ใช้ยื่นไม่ได ้

***โปรดอ่าน ก่อนที่ทา่นจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรอือําเภอให้บุตรของท่าน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอม และระบุว่าให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอม และระบุว่าให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนงัสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

7. หากพ่อหรือแม่มีวีซ่าเชงเก้นอยุ่แล้วและไม่ได้ยื่นวซี่าพร้อมลูก ให้ท าจดหมายช้ีแจงภาษาอังกฤษ อธิบายว่า

มีวีซ่าเชงเก้นของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวี

ซ่านั้นมาแนบด้วย 

8. ห้ามเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกชนิด ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกี่ยวกับใบคํารอ้งขอวซ่ีา

เท่านั้น 

9. กรณีเด็กอายุต่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมากับบุตรที่

สถานทูตหรือศูนย์ยื่นด้วย ทั้งสองท่าน 

เอกสารย่ืนวซี่าอาจมกีารปรบัเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หาก

ทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซา่เชงเกนประเทศอิตาลี 
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทา่นไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี้** 

 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของทา่น) 

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

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

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

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

5. สถานที่เกดิ (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด…….………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................สญัชาติโดยก าเนดิหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 
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9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปน็ผู้เยาว์ กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว ์

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

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

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล.................................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น 

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

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของสถาบัน

ศึกษา 

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

……………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์………………… 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน........................................ 

14. วีซ่าเชงเกนทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้      ใช้ได้ต้ังแต่วันที.่..............................ถึงวนัที่..................................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

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

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
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    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให ้

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนมุัติวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนีบ้รษัิท

เป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


