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Italy Milan Switzerland 7 Days

มิลาน – เวนิส – ทาส์ช – เซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์น
กลาเซียร์ 3000 – โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ลูเซิรน์

วันแรก
18.0 น.
21.50 น.
วันทีสอง
00.50 น.
03.40 น.

พิเศษ!! สัมผัส ยอดเขา Matterhorn & Glacier
(ขึนกระเช้า)
นังรถไฟ ทาส์ซ - เซอร์แมท - ทาส์ซ

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้ าทีให้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมือ งดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เทียวบินที EK373
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ - เวนิ ส – พระราชวังดอดจ์ – จัตุรสั เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์มาร์ก –
Bridge of Sighs
แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
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08.15 น.

13.45 น.
14.45 น.

เย็น
วันทีสาม
เช้า

เทียง

เดินทางถึง สนามบิ นมิ ลาน (Malpensa Airport) เมือ งมิล าน ผ่ านพิธีต รวจคนเข้าเมือ งก่ อ นจะออก
เดินทางไปยังเมืองเวนิส สู่จดุ หมายแรกของการเดินทางที เวนิ ส เมสเตร (Venice Mestre) ย่านเมืองเก่า
ของเมืองเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าทุกท่านไปยัง ท่าเรือเกาะทรอนเช็ตโต้ (Tronchetto) หรือเป็ นทีรูจ้ กั กันในชือ “เกาะใหม่” (New Island)
เป็ นเกาะทีถูก สร้างขึนในบริเ วณอ่ า วเวเนเชีย นเมือปี 1960 ปั จจุบนั กลายเป็ น สถานทีจอดรถสํ า หรับ
นักท่องเทียวทีไม่สามารถจอดรถในบริเวณเมืองได้ นัง
เรือจากท่าเรือทรอนเช็ตโต้ ไปยัง ท่ าเรือซานมาร์โค
(San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ
เก็ บ เป็ นที ระลึ ก กั น ที พระราชวัง ดอดจ์ (Doge’s
Palace) พระราชวัง ริม นํ าแสนอลัง การทีสร้า งตังแต่
ศตวรรษที 14 ในสไตล์เ วเนเชีย นโกธิค ทีเคยเป็ น ที
ประทับของผู้ปกครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตงแต่
ั ปี
1923 ก็ได้เปลียนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้คนทัวไปได้เข้าชม
เป็ นหนึงในแลนด์มาร์กหลักของเวนิสเลยทีเดียว จากนันก็เดินเทียวชมแลนด์มาร์กสําคัญต่างๆ ในเมือง
และเก็บภาพสถานทีต่างของเมืองแห่งคลองนีไม่ว่าจะเป็ น จัตุรสั เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) จัตุรสั
หลักของเมืองเวนิสและยังเป็ นศูนย์กลางเมืองตังแต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และ
จุดเด่ นของจัตุร สั เซนต์มาร์ค แห่ ง นีก็คอื มหาวิ หารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Basilica) ทีตังอยู่ทางฝั ง
ตะวันตกของจัตุรสั เซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญ่ ของศาสนาคริสต์ นิก ายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการ
ตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปั นมากมายทีทังละเอียดและประณีต และทีอยู่ตดิ กันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง
50 เมตรก็คอื หอระฆัง ถือเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของเมืองทีเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตาม และ
ทีพลาดไม่ได้เลยก็คอื สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนีตังอยูเ่ หนือแม่นําที
คันกลางระหว่างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์ ทีได้ชอว่
ื าสะพานถอนหายใจนันมาจากการทีนักโทษก่อนทีจะ
เข้าไปยังคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่งนี ได้เห็นวิวทิวทัศน์ สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็ นครังสุดท้ายก่อนจะ
ถูกจองจํา ทําให้รสู้ กึ เสียใจและต้องถอนหายใจออกมา สะพานนันเป็ นแบบปิ ด ทําจากหินปูนทีแกะสลักและ
ออกแบบอย่างงดงามเช่นเดียวกับพระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ นํ าทุ ก ท่ า นเ ดิ น ท า ง ก ลั บ สู่
เมืองเวนิส เมสเตร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Bedbank Antony หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส เมสเตร – มิ ลาน – มหาวิหารมิ ลาน – ปราสาทซฟอร์ซา – โรงละครสกาล่า – พิอาซซ่ า เดลล่า
สกาล่า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางไปยังเมือ ง มิ ลาน (Milan) หนึงในเมืองหลัก ของประเทศอิต าลี เป็ นศู นย์ก ลางทัง
ทางด้านการค้า ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ชอว่
ื าเป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เย็น
วันทีสี
เช้า

กลางวัน

เทียวชมเมือง มิลาน (Milan) แวะเทียวชมแลนด์มาร์กของเมือง มหา
วิ ห ารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหาวิห ารประจําเมือ งขนาดใหญ่
แห่งนีคือโบสถ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที
ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วย
รูปแกะสลักจากหินอ่ อนจํานวนมากทีประดับอยู่โดยรอบ ปราสาทซ
ฟอร์ซา (Sforza Castle) ก็เป็ นจุดหมายทีไม่ควรพลาดเมือมาเยือนมิ
ลาน ด้วยขนาดทีใหญ่โตทําให้เป็ นหนึงในป้ อมปราการทีใหญ่ทสุี ดใน
ยุโรปช่วงศตวรรษที 16-17 ปั จจุบนั ภายในเป็ นพิพธิ ภัณฑ์และแกลลอ
รีศิล ปะสวยๆ ให้เราเข้าชมได้ ไม่ไ กลจากมหาวิหารมิล าน จะเห็น
อาคารสีข าวทีดูภ ายนอกแม้จะไม่ส ะดุดตาเท่าไรนัก แต่ ภ ายในนัน
อลังการด้วยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา โรงละครลา
สกาล่า (La Scala Theatre) เป็ นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี
เป็ นสถานทีแสดงโชว์ชอดั
ื งมากมาย และทีด้านหน้าโรงละครสกาล่ า
บริเวณจัตุรสั พิ อาซซ่ า เดลล่ า สกาล่ า นีเองทีเราจะได้เห็นรูปปั น อนุสรณ์ แห่ งลีโอนาร์โด ดาวิ นซี
(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึนเพือเป็ นอนุ สรณ์แด่ลโี อนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนัก
วิทยาศาตร์คนสําคัญของโลก **อิ สระช้อปปิ ง **
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – ทาส์ช – เซอร์แมท – ทาส์ช
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง ทาส์ช (Tasch) โดยรถโค้ช แล้วนังรถไฟ
ต่ อสู่ เซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ในแคว้นวาเลตังอยู่
ท่ามกลางเทือกเขาสูงของสวิตเซอร์แ ลนด์ ตัวเมืองนันอยู่ท ี
ความสูงถึง , เมตรเหนือระดับนํ าทะเล เซอร์แมทเป็ น
เมือ งทีเป็ นทีนิย มและขึนชือมากในเรืองของการเป็ น เมือ ง
ท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็ นวิวทิวทัศน์สวยๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาวทีเซอร์แมทและภูเขาสูงโดยรอบจะถูกปกคลุ มไปด้วย
หิมะหนากลายเป็ นแหล่งท่องเทียวและพืนทีสําหรับเล่นกีฬา
ฤดูหนาวชันเยียม และไม่ธรรมดาเสียยิงกว่าทีคิดเพราะนีคือ
เมืองทีตังของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ทีได้
ฉายาว่าเป็ น “มงกุฎแห่งเทือกเขาแอลป์ ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเล่นชมวิว และช้อ ปปิ งทีเมือ งเซอร์แมท แวะไปถ่ ายรูป
สวยๆ ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนทีตัวเมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแห่งนีถือเป็ นหนึงในยอดเขาทีสวยงามทีสุดแห่งหนึง
ของโลก พร้อมด้วยความสูงรวมแล้วมากถึง 4,478 เมตร สูงเด่นเป็ นสง่าท่ามกลามเทือกเขาสูงทังหลาย
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วันทีห้า
เช้า

เทียง

เป็ นยอดเขาทีเมือมาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องไปเห็นให้ได้ นอกจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแล้วในตัว
เมืองเซอร์แมทก็น่าสนใจไม่แพ้กนั ไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าทีมากมายด้วยของทีระลึกให้เลือกซือติดไม้ตดิ มือ
กลับบ้าน ** อิ สระอาหารคํา ** เพือให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพบรรยากาศความงดงามอาคารบ้านเรือน
สวยๆ ก่อนนําทุกท่านนังรถไฟกลับสู่เมืองทาส์ช
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Ibis Styles Luzern หรือระดับเดียวกัน
ทาส์ช – Col di Pillon – โลซานน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากเมืองทาส์ช มุ่งหน้ าสู่ โกล เดอ ปิ ยง (Col du Pillon) เมืองสวยเชิงเขาสวิสแอลป์ เป็ น
เมืองทีตังของสถานีกระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทสามารถจุ
ี
ผโู้ ดยสารได้มากถึง
คน พาขึนไปยังยอดเขา
กลาเซี ยร์ 3000 ทีเราก็ไม่พลาดทีจะขึนไปชมวิวสวยๆ ด้านบน ซึงเราจะโดยสารกระเช้าคันใหญ่ผ่านขึน
ไป สถานี คือสถานีแรกทีระดับความสูง 2, เมตร และสถานีถดั ไป , เมตร ถึงสถานีจอดกระเช้า
แล้ว ต่ อ ด้ว ยนั งรถตีน ตะขาบไต่พ ืนหิมะไปจนถึง จุด หมาย และจุด ไฮไลท์บนนี ก็ค ือ ทางเดิน สลิง กว้าง
ประมาณ เมตรทีเชือมต่ อขึนไปถึง ปลายยอดเขาทีประดับธงสวิส สวยงาม อลังการชวนตืนเต้นแต่
ปลอดภัย

เดินทางต่อสู่เมือง เลสไดเบิลเรท (Les Diablerets)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นังรถโค้ชมุ่งหน้าสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) เพือเทียวชมเมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธิ ผ่อนคลายไป
กับเมืองสงบทีอัดแน่ นด้วยทิว ทัศน์ แสนงาม เมืองโลซานน์ ยงั เป็ นเมืองสําคัญสําหรับ ประชาชนชาวไทย
เพราะเมืองโลซานน์ เป็ นเมืองทีมากด้วยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด้วยเป็ นเมืองที
พํานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช" รัชกาลที ๙ เมืองโลซานน์ ตงอยู
ั ่
ไม่ไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแค่นงรถประมาณชั
ั
วโมงเดียวก็เป็ นอีกหนึงเหตุผลทีทําให้เป็ นเมืองท่องเทียว
และเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียวเมืองหนึง แวะชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) เป็ นสถานทีทีมองหาได้ไม่
ยากเพราะตังอยู่บนพืนทีกว้างขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็ อ งตู ” (Denantou Park) ซึงหัน หน้ าไปยัง
ทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนีตังอยู่โดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการเป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบ
การครองสิรริ าชสมบัติครบ ปี ของพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ศาลาไทยสีทองถูก ออกแบบอย่างวิจติ ร
งดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝี มอื ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตรและสูง เมตร สวยงาม
ชนิดทีไม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชืนชมไม่ได้ นํ าท่านถ่ ายภาพ พิ พิธภัณฑ์โอลิ มปิ ก (The Olympic
Museum) พิพธิ ภัณฑ์อนั ดับต้นๆ ของยุโรปและเป็ นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเทียว อาคาร ชันทีจัด
แสดงเรืองราวต่ างๆ เกียวกับ "โอลิมปิ ก เกมส์" (Olympic Games) มีก ารจัด แสดงประวัต ิศ าสตร์ข อง
โอลิมปิ ก ตังแต่การริเริมการแข่งขันครังแรก ศตวรรษก่อนคริสตกาลทีประเทศกรีซ จนถึงการแข่งขัน
โอลิมปิ กในปั จจุบนั เราจะยังได้ชมคบไฟสวยๆ ทีเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิ กทีแม้จะแตกต่าง
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เย็น
วันทีหก
เช้า

เทียง

กันไปในแต่ละปี แต่ความสวยและโดดเด่นในคบไฟทุกๆ ชินสมกับทีเป็ นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาโลก
ทีชัน ก็น่าสนใจไม่แพ้กนั ด้วยเครืองกีฬาต่างๆ รวมถึงการแสดงเกียวกับกีฬาโอลิมปิ กประเภทต่างๆ ไม่
ว่ าจะเป็ น กีฬาพาราลิมปิ ก กีฬาโอลิมปิ ก เยาวชน เป็ นต้น ส่ว นชัน เราจะได้ท ดลองเล่นเกมทดลอง
สมรรถภาพสนุ กๆ ก่อนจะต้องลาจากพิพธิ ภัณฑ์นีเราก็ไม่พลาดแวะซือของทีระลึกดีๆ ติดไม้ติดมือกลับ
บ้านกันไปคนละชินสองชิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Agora Swiss Night หรือระดับเดียวกัน
โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิรน์ – ลูเซิ รน์ – ซูริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เวเว่ย์ (Vevey) แวะเทียวชมหากถามถึงเมืองสวยใกล้
กับโลซานน์และเป็ นเมืองท่องเทียวตากอากาศชันดีกต็ อ้ งยกให้กบั “เว
เว่ย”์ (Vevey) เมืองริมทะเลสาบเจนีวาทีทังสวยและบรรยากาศดี
นอกจากนีเมืองเวเว่ยย์ งั เคยเป็ นสถานทีอยูอ่ าศัยของนักแสดงชือดัง
“ชาร์ล ี แชปลิน” (Charlie Chaplin) เห็นได้จากรูปปั นทีตังเป็ นอนุ สรณ์
อยูท่ ริี มทะเลสาบเจนีวานันเอง
ออกเดินทางต่อสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) อีกหนึงเมืองสวย
มากประวัตศิ าสตร์น่าตามหา ตัวเมืองมองเทรอซ์ตงอยู
ั ่ทางฝั ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นวิว
ของเทือกเขาสูง เพราะตังอยูต่ นี เทือกเขาสวิสแอลป์ แต่อุณหภูมิ
ค่อนข้างอุ่นกว่าเมืองในแถบเทือบเขา ไม่หนาวมากแม้จะเป็ นฤดูหนาว
ก็ตาม ตัวเมืองแม้จะค่อนข้างเล็กแต่กท็ ดแทนด้วยอาคารบ้านเรือนสวย
ทิวทัศน์งาม และแลนด์มาร์กสําคัญของสวิส ทําให้มองเทรอซ์เป็ นเมือง
ทีนักท่องเทียวสนใจและเดินทางมาเทียวจํานวนไม่น้อย นําท่านถ่ายภาพ ปราสาทชิ ลยอง (Chillon
Castle) ปราสาทโบราณหนึงในอนุสรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวปราสาทตังอยูบ่ นเกาะ
เล็กๆ เราต้องเดินข้ามสะพานไม้เพือไปยังตัวปราสาท เมือเข้ามาด้านในเราจะได้เห็นถึงปราสาททียังคง
กลินอายความเป็ นยุคกลาง ตัวปราสาทนันผสมผสานระหว่างหินและไม้ ด้านในปราสาทแม้จะเก่าแก่มาก
แล้ว แต่กไ็ ด้ถูกบูรณะขึนใหม่ให้คงสภาพเดิมเมือยังรุง่ เรืองเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นห้องโถงใหญ่ทสามารถจุ
ี
คน
ได้กว่า
คน ห้องนอนหลัก ห้องสวดมนต์ และคลังเก็บอาวุธโบราณ และถ้าเดินออกมาด้านนอก
ปราสาทจะมีทางเดินลงไปยังริมทะเลสาบทีเราจะได้เห็นภาพปราสาทแบบเต็มๆ ทีเห็นแล้วอาจจะคุน้ ตา
เพราะปราสาทชิลยองนีเองทีเป็ นแรงบันดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนชือดัง "ลิตเติล
เมอร์เมด" (The Little Mermaid) ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเบิรน์ (Bern) อีกหนึงเมืองทีไม่ควรพลาดการ
เยียมชมเมือเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสวยงามด้วยบ้านเรือนในบรรยากาศ
สบายๆ ตามสไตล์เมืองเก่าทัวไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหนึงในสัญลักษณ์สําคัญของกรุงเบิรน์ ที บ่อหมี (Bear Pit) ซึงจะได้เห็นหมีตวั ใหญ่ในบ่อลึกทีสร้าง
จําลองถินทีอยูอ่ าศัยตามธรรมชาติจริงๆ ของหมี เดินเล่นเทียวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิ รน์ (Bern Old
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Town) เพือชมบ้านเรือนตังแต่สมัยยุคกลางทียังคงเสน่ หข์ องเมืองเก่าอยูไ่ ม่คลาย บนถนนอิฐสายเก่าเรา
จะเห็นนําพุอยูห่ ลายจุดซึงตกแต่งด้วยรูปปั นสไตล์เรเนสซองส์แตกต่างกันไปในแต่ละจุดทีพบเห็น สําหรับ
แลนด์มาร์กในย่านเมืองเก่าต้องขอยกให้กบั หอนาฬิ กาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยทีสร้างขึน
ตังแต่ปี
และถือเป็ น ใน ของนาฬิกาทีเก่าแก่ทสุี ดในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกชัวโมงจะมีเสียงดนตรี
พร้อมตุ๊กตาทีออกมาเต้นระบําให้นกั ท่องเทียวได้หยุดชมกัน นอกจากนียังมีอาคารรัฐสภา โบสถ์ และ
อาคารเก่าแก่มากมายทีเป็ นส่วนสําคัญทําให้เมืองเก่าแห่งนีถูกยกเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี
1983

22.15 น.
วันทีเจ็ด
06.25 น.
09.40 น.
18.55 น.

มุง่ หน้าสู่ ลูเซิ รน์ (Luzern) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศทีชวนอบอุ่นอยู่รมิ ฝั ง “ทะเลสาบลูเซิรน์ ”
(Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขา
แล้วลูเซิรน์ ยังมีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่ นและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิรน์ คือ
เป็ นเมืองทียังคงอนุ รกั ษ์ความเก่าแก่ของพืนทีไว้ได้อย่างดี แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่
เทียวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด **อิ สระช้อปปิ งอย่างเต็มที ** ได้เวลาสมควรนํ าท่านเดินทางสู่
สนามบินซูริค (Zurich Airport) เพือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 86 แวะเปลียนเครือง (บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 372
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
กรกฎาคม

- ก.ค.
ก.ค.- ส.ค.

สิ งหาคม

- ส.ค.

สิงหาคม

- ส.ค.

ราคา
42,900

45,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียง ลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดียว
เพิมท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี รวม
✓ ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนํ าเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง ,000,000 / 500, บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
✗ ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% ภาษี หกั ณ ที จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่ านัน)
✗ ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครืองดืมในห้องพัก
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✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและคนขับรถท้องถิ น ท่ านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนา
หนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่ายเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงินผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
เอกสารทีต้องใช้ในการยืนวีซ่า
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1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษัทนี และช่ว งเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด เอกสารการงานมีอายุไม่เกิน เดือน
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทียืนวีซ่า)
ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงิน
ื บสู่ภมู ลิ าํ เนา
เพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
- Bank Certificate ฉบับจริง วันทีอัพเดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ทีผู้อืนเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบริ
ี ษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชือผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8. กรณี ทีเป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ทีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
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9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีมายืนขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้ องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ ้อง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรืองวีซ่าของท่านเนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยืนวีซ่านันผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านันถึงสามารถดําเนินขันตอนการย่นื
วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ มใบละ

บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยนวี
ื ซ่า ตามวันและเวลาทีนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชือ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีทํางาน..............................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ททํี างาน.................................................
การเดินทางในครังนีท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ วมือเพือทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิวมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ **

