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เที่ยวเกาะเวนิส  เมอืงท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
เมืองฮัลล์ทัทท์ เมอืงได้ช่ือว่าต้ังอยู่ริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   
น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดสินีย์แลนด์ 
ชมความสวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน า้นานาชาติที่ส าคญัทีสุ่ดในยุโรป  
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วันที่แรก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
สงัเกตป้ายบริษทั เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรที่นัง่ขึ้นเคร่ือง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 833 / QR 123 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
วันที่สอง       มิลาน – มหาวิหารแห่งมลิาน  – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต – เวนิส (อิตาลี) 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูก
จดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผา่นพธีิการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองมิลาน น าท่าน ถ่ายรูป
กับ มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมลิาน และเป็นวหิารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวหิารที่นอกเหนือจากความ
วจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปป้ันนบักวา่ 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพก้นั จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง

สินคา้แบรนดด์งับริเวณอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ซ่ึงเป็นหา้งหรือศูนยก์ารคา้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
เที่ยง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรน่า (VERONA) (ประมาณ 150 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. 30 นาที )  เมืองที่

โด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของวลิเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต น าท่านชม ย่านเมอืงเก่า ที่ยงัคง
สภาพบา้นเรือนแบบโบราณ น าท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ที่รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโร
น่า ระหวา่งทาง ผ่านชม ความยิง่ใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั 
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ที่ระลึก และสินคา้แบรนดเ์นมที่มีใหท้่านไดเ้ลือกอยา่งมากมายตามอธัยาศยับริเวณ 
จัตุรัสเมืองเก่า น าท่านชม อดีตบ้านของจูเลียต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้านArmani ชม ระเบียงหินอ่อนเล็ก ๆ ที่จู
เลียตเคยยนือยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่าง ตั้งอยูท่ี่บา้นเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ใน
เมืองเวโรน่า (Verona) บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ป้ันโดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ือง
ความรักก็ใหไ้ปจบัที่หนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนั
มากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์ าหรับคนที่ไม่ไดม้ากบัคนรักใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนั
วา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) (ประมาณ 100 กม. ใช้
ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)  เมืองบนเกาะเจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ 
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จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิดของนกั
เดินทางผูย้ิง่ใหญ่มาร์โคโปโล  

 
 

 
 

 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 
   พักค้างคนื ณ  DoubleTree by Hilton Hotel Venice หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 
 

วันที่สาม   เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – อินส์บรุค – วังหลังคาทองค า (ออสเตรีย) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
  น าท่านล่องเรือสู่  เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก “เมือง

ที่ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ 
เกาะซานมาร์โค (ระยะเวลาในการนั่งเรือ ประมาณ 30 นาที) ศูนยก์ลางของนครเวนิส ระหว่างทางท่านจะได้ชม
อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ที่
เช่ือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นที่ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้ นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับ
ของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแก้วแต่ละช้ินมีรูปแบบ และ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนกัท่องเที่ยวทัว่โลก  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองเมสเตร้ 

 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 4) 
  (อาหารพืน้เมอืง พซิซ่าต้นต าหรับอิตาลี +  อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย (ประมาณ 380 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.)  เป็นเมืองหลวง
ของรัฐทิโรล ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูบ่นที่ราบลุ่มแม่น ้ าอินนก์ลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ 
เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ี่เขา้มาปกครอง
จกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซียผูย้ิง่ใหญ่หรือแมแ้ต่น
โปเลียน โบนาปาร์ต ระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง  

 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น  ถ่ายรูปกบั วังหลังคาทองค า เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของ

เมืองอินส์บรุคซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่
ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตลโ์กธิคผสม
บารอก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาที่ยืน่ออกมาจากระเบียงดว้ยทองค าแท ้ จ  านวน 2,738 แผน่ เพือ่ใชเ้ป็นที่
ทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ ที่จดัขึ้นบริเวณจตุัรัสดา้นหนา้ที่ประทบั ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นส านกังานการ
ประชุมอลัไพนน์านาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้คริสตลัซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของ
ออสเตรีย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) 
  พักค้างคนื ณ  ณ AC Hotel Innsbruck หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2) 
 
วันที่ส่ี        ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส (เยอรมนั)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 240 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองที่ได้ช่ือว่าต้ังอยู่ริม
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัทเ์ป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยูท่าง
ฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ททัท ์(Lake Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบใน
เขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ที่ส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศ
ออสเตรีย อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นที่ไม่เคย
เปล่ียนแปลงเลยของเมืองริมทะเลสาบสีน ้ าเงินแห่งน้ีก็คือ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนัน่ิงสงบเอาไว้
อยา่งนุ่มนวล  
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เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) พิเศษกับเมนูปลาเทร้าย่างเกลือ  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ที่สุดของยโุรป เมืองตั้งอยูบ่นแม่น ้ า
อีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่า
ที่งดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ที่มีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดินซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

 
 
 
 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ที่ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) 

 พักค้างคนื ณ  Munich Marriott Hotel หรือระดับเดียวกนั (คืนที่ 3) 

วันที่ห้า      โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที) เมืองเล็กๆที่สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เดินทางผ่านเส้นทางที่มีทิวทศัน์อันสุดแสนโรแมนติค 
ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง เมืองน้ีเป็นที่ตั้งของสองปราสาทสวยงาม คือปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซ่ึงเป็นปราสาท
ของพระเจา้แม็กซิมิเล่ียนที่ 2 ( พระราชบิดาของพระเจา้ลุควิกที่ 2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็นปราสาทซ่ึง
สร้างตามพระจินตนาการส่วนพระองคข์องพระเจา้ลุควกิที่ 2 บริเวณใกลก้นักบัปราสาทจะมีทะเลสาบสวยงามที่มีช่ือ
วา่ทะเลสาบแอลป์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10)  พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์  
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเลก็ ( 
หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เน่ืองด้วยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะน าคณะ
เดินขึน้ – ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) น าเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
ในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของ
พระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลที่มีลกัษณะนิสยัที่ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) 
และเป็นผูท้ี่ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ที่คอ่นขา้งมีเง่ือนง า สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่
มีหลกัฐานทางการแพทยท์ี่เป็นที่ยนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงที่ทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง
สถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยาย
หลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์
ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนีชมความวจิิตรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดรั้บ
การตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็ก ๆ 
ในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีในเขตออสทลัลก์อย เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ทุกฤดู น าท่านชมยา่นเมืองเก่าซ่ึงมีความ
สวยงามตึงตาที่ท่านมิอาจลืมได ้

ค า่  รับประทานอาหารค า่ที่ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 11) 
 พักค้างคนื ณ  Best Western Hotel Fussen หรือระดับเดียวกนั (คืนที่ 4) 

วันที่หก      เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 12) 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (ประมาณ 350 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์ และประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโก ้Unesco น าคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงปัจจุบนั
ไดถู้กยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่น ้า จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนัเตม็
ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีค เป็นเขตที่ปลอดมลพษิไม่ใหร้ถยนตว์ิง่ผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า 
อาย ุ200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี เดินทางเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ย
ร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายกุวา่ 800 ปี ที่มีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
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นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์       และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองที่มีน ้ าพมุากที่สุดเมืองหน่ึงใน
ยโุรป ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองพร้อมชมอดีตบ้านพักของไอสไตน์ ซ่ึงเคยใชชี้วติอยูใ่นเมืองน้ี  

 

 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 13) 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ 293 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที ) เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง 
ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่าน
จะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวั
เมืองที่มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารักสร้างสีสนัใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่
100ปีทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารพืน้เมือง ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูฟองดูว์แบบต้นต าหรับ ที่ขึน้ช่ือของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 
ชนิด เร่ิมต้นจากชีส // เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต  (ม้ือที่ 14)  
 
 
 
 

  พักค้างคนื ณ  Metropole //  Hotel Royal - St. Georges Interlaken หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5) 
 

วันที่เจ็ด     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต  
                   – สะพานไม้คาเปล ( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 15) 
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ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อน าท่านขึน้รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน 
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝูง
ววัพื้นเมืองที่กระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลงัที่มีภูเขาหิมะ
ตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ 
น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่
จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็งขนาด
ใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุม
ดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน า
ท่าน ชม ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร ชมน ้ าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้น
ชมววิทิวทศัน์และสมัผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณย์ีที่สูงที่สุด
ในโลกพร้อมซ้ือของที่ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั น าท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสงัเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/
11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ 
ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง 

 
 
 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา (ม้ือที่ 16) 
 
 
 
 
 
บ่าย  จากน้ันน าท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อน าท่านขึ้นกระเช้า The V-Cableways 

(กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 80  กม. ใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 1 ชม.)  เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช่ือวา่ เวยีวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 
น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท้ี่เก่าแก่มีอายหุลายร้อยปี  น าท่านชม  อนุสาวรีย์
สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศสระหว่างการ
ต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศส แกะสลักอยูบ่นหน้าผาหิน ให้ท่านช่ืนชมบรรยากาศกลาง
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เมืองน่ารักเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีร้านตวัแทนจ าหน่าย นาฬิกาสวิสฯ  อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, 
IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 17) 
  พักค้างคนื ณ  Astoria Hotel // Radisson Blu Lucerne  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6) 
 

วันที่แปด     ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – น ้าตกไรน์  – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 18) 
ออกเดินทางเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ(ประมาณ 100  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.) น า
คณะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติที่ส าคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้น
จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ที่กั้น
พรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี สมัผสัความตระการตาของสายน ้ าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า
ประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก ไดเ้วลานดัหมายน าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริกเพือ่ท  าการเช็คอินและท า
TAXREFUND 

15.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 096 / QR 836  แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มตลอดเทีย่วบิน 

 

วันที่เก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
12.40 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 
โดย QATAR AIRWAYS  (QR)  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องคู่/ห้อง3คน) 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

วันที่  24 ก.พ. – 4 มี.ค. 2566 118,888 24,000 
วันที่  3 มี.ค. – 11 มี.ค. 2566 (วันมาฆบูชา) 118,888 24,000 
วันที่  24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2566 118,888 24,000 
วันที่  8 – 16 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 26,000 
วันที่  12 – 20 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 26,000 
วันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค. 2566 (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) 118,888 24,000 
วันที่ 4 – 12 พ.ค. 2566 (วันฉัตรมงคล) 118,888 24,000 
วันที่ 3 – 11 มิ.ย. 2566 (วันเฉลิมฯพระราชินี + วนัวิสาขบูชา) 118,888 24,000 
** ส าหรับท่านที่ต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น 2 ห้อง  
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิม่เติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  



 

 

ITY GZ GG11 9D QR 

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 

 
อัตรานี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม 

/ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  
4)    ค่าน ้ าหนกัส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
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5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000
บาท)   

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการที่ไดช้ าระไปแล้วจ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมอื 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พจิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพจิารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพจิารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้า
ออกต๋ัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีี่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
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ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินให้ท่าน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท  าใหไ้ม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกคา้พงึจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมัน 
ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอาย
ในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิม่เติมกรณีอ่ืน ๆ  

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
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4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือ่เป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท้ี่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกลุ , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีที่เร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท  างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
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   9.1  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ที่ธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วซ่ีา  และส าเนามายืน่เพิม่เติมในวนัที่ยืน่วซ่ีา  
หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผือ่จะไดมี้ยอดในการปรับสมุด 
 ส าหรับท่านที่ท  างาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยืน่วซ่ีา ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี
อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที่ไดค้ิวยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิว
ยืน่วซ่ีาวนัที่ 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัที่ 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที่ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพือ่ไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศที่ท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาที่ไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้เบื้องตน้ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 
 
 



 

 

ITY GZ GG11 9D QR 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

 

 

 

 


