
 

 

                                  

 

 

 



 

 

เทีย่วเกาะเวนิส  เมืองท่องเทีย่วทีไ่ด้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
เมืองฮัลล์ททัท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   

น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 
เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 

ชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกดิจากแม่นํา้ไรน์สายนํา้นานาชาติทีสํ่าคญัทีสุ่ดในยโุรป  
 
 
  
กาํหนดการเดินทาง  
เดือนกมุภาพนัธ์ : 23 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2562 
เดือนมนีาคม :  19 – 27 ม.ีค. 2562 
เดือนเมษายน :  11 – 19 เม.ย.  (วนัสงกรานต์ )  // 13 – 21 เม.ย. 2562 (วนัสงกรานต์ )   

วนัทีแ่รก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
สังเกตป้ายบริษทั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ีQR 981/ QR 123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

วนัทีส่อง       มิลาน – มหาวหิารแห่งมิลาน   – เวโรนา – บ้านของจูเลยีต – เวนิส 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่าน
เดินทางสู่ใจกลางเมืองมิลาน นําท่าน ถ่ายรูปกบั มหาวหิารแห่งมิลาน (Duomo di 
Milano) เป็นสัญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมืองมิลาน และเป็นวหิารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะ
เด่นของวหิารท่ีนอกเหนือจากความวจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรู
ป้ันนบักวา่ 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั จากนั้นอิสระใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ แบรนด์ ดงั บริเวณ อาคารแกลเลอเรีย 
วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ซ่ึงเป็นหา้งหรือศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรนา (VERONA) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะ
เร่ืองเอกของวลิเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า ท่ี
ยงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ นาํท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ย
คฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า ระหวา่งทาง ผ่านชม ความ
ยิง่ใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั 
เพลิดเพลินกบัการ ช้อปป้ิงสินค้า ท่ี ระลกึ และ สินค้าแบรนด์เนม ท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกอยา่งมากมายตามอธัยาศยับริเวณ 
จัตุรัสเมืองเก่า นาํท่านชม อดีตบ้านของจูเลยีต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้าน
Armani ชม ระเบียงหินอ่อนเลก็ๆ ท่ีจูเลียตเคยยนือยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความ
รักอยูด่า้นล่างตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 27 ถนน แคปเปลโล (Cappello) ใน เมืองเวโรนา 
(Verona) บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดย N.Costantini วา่กนัวา่ใคร
อยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายใน
บริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม และยงัมีบริการ
โทรศพัทส์าํหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี ไดเ้วลานดัหมาย นาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ เจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือม
เกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิด
ของนกัเดินทางผูย้ิง่ใหญ่ มาร์โคโปโล นาํท่าน ล่องเรือขา้มไปยงัเกาะเวนิส ผา่นชมบรรดาบา้นเรือนของนครกลางนํ้า
แห่งน้ี มืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทน
ถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง สปาเก็ตตี้ต้นต าหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน) 
  นําเข้าทีพ่กั ณ Delfino Venice Mestre หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่าม   เกาะเวนิส – อนิส์บรุค – วงัหลงัคาทองคํา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

  นาํท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมือง
ท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนยก์ลางของ
นครเวนิสระหวา่งทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานู
เอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ 
ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รอง
นครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนต์มาร์คโค ท่ีมี
โบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิซตาม
อธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดย
เคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบั
เมือง เมสเตร้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของ

รัฐทิโรล ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่ม
แม่นํ้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของ
จกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติด
ใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูย้ิง่ใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหวา่ง
ทางพกัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง จากนั้นนาํท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะ
ฮอฟการ์เดน้  ถ่ายรูปกบั วงัหลงัคาทองคํา เป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรุค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างข้ึน
โดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 สาํหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟให้เป็นสไตลโ์กธิกผสมบาโร้ก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคา
ท่ียืน่ออกมาจากระเบียงดว้ยทองคาํแท ้ จาํนวน 2,738 แผน่ เพื่อใชเ้ป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ท่ีจดัข้ึนบริเวณ
จตุัรัสดา้นหนา้ท่ีประทบั ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นสาํนกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ เสาสูงอนาซอล 
จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เคร่ืองแกว้คริสตนั ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของออสเตรีย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําเข้าทีพ่กั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 
 



 

 

วนัทีส่ี่        ฮัลล์ททัท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส – ขาหมูเยอรมัน+เบียร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮัลล์ทัทท์ เป็นเมือง
ท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ททัท์ (Lake 
Hallstatt) หรือ ฮลัล์ชตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย อิสระให้
ท่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกล้าท่ี ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซ่ึงเป็น
อาคารขนาดเล็กท่ีแยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นท่ีเก็บหวักะโหลกมากกวา่ 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนท่ี
เสียชีวติในศตวรรษท่ี 18-19 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และ   เป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรปเมือง
ตั้งอยูบ่นแม่นํ้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นาํท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาส ยา่นใจ
กลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และ
วหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดิน ซ่ึง
จะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที ่ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร้ 

นําเข้าทีพ่กั ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกนั  

วนัที่ห้า      โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมน
ติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
บ่าย นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

(Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะ

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/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


 

 

หยุดให้บริการแก่นักท่องเทีย่ว เน่ืองด้วยเพ่ือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึน้-ลงปราสาท เน่ืองจากเวลา
หิมะตกทางจะล่ืนและอนัตราย ) นาํท่านเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชาย
หงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ีลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric)และผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์น
สถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์
เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงั
และปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานช
ไตนซ่ึ์งเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกและทรงเป็นผูอุ้ปถมัภ์ริชาร์ดวากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรี
โอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนี ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบ
ของ คริสเตียน แยงค์ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขต
ออสทลัลก์อย เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีเสน่ทุกฤดู นาํท่านชมยา่ยเมืองเก่า ซ่ึงมีความสวยตึงตาท่ีท่านมิอาจลืมได ้

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที ่ภัตตาคาร  
นําเข้าทีพ่กั ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกนั  

 

วนัที่หก      เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อนิเทอร์ลาเค่น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาการเขา้ นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
สวยงามเป็นอยา่งยิ่งจนไดรั้บการอนุรักษ ์ และประกาศให้เป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้Unesco นาํคณะชม
เท่ียวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซ่ึงปัจจุบนัไดถู้ก
ยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่นํ้ า จากนั้นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซ 
ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ 
ไม่ใหร้ถยนตว์ิ่งผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว นาํชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เต็ม
ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไชท้ก์ล็อคเค่นอายุกวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์ห้ดูทุกๆ
ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์       และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีนํ้ าพุมากท่ีสุด
เมืองหน่ึงในยโุรป ใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอซไตน์ ซ่ึงเคยใชชี้วติอยูใ่นเมืองน้ี... 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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%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%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


 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ  2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, 
นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็น
ฉากภาพยนตไ์ทยเร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย 

คํ่า รับประทานอาหารพื้นเมือง ให้ท้านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว้แบบต้นต าหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส  หมู + 
ไก้ + เฟรนช้ฟราย + ไอศกรีม 

 นําเข้าทีพ่กั ณ City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด     พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทีสุ่ดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – 
สะพานไม้คาเปล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศข้ึนมุ่งหนา้ข้ึนสู่ หมู่บ้านกริน
เดลวาลด์ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบ
สวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ัง
ในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงันอ้ยใหญ่
ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์ ฝงูววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็ม
หญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ลาํธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉาก
หลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บ
ความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ พร้อมนาํคณะเปล่ียนบรรยากาศ
โดยการ น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่ง
แอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟ
ทีจ่ะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ทีช่าวสวสิฯได้ขุดเจาะไว้ทีค่วามสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ด
ในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้าแขง็
ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปก
คลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว 



 

 

บ่าย  พร้อมนาํคณะเขา้ชม ถํา้นํา้แข็ง1,000ปี ICE PALACE ท่ีสร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อม
ชมนํ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะทีล่านพลาโต PLATEAU พร้อมซ้ือของท่ีระลึก
ต่างๆตามอธัยาศยั...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟจากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ 
เมืองลูเซิร์น LUCERNE เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด นาํท่านชมทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลู
เซิร์นเป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทางริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ 
มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่น
หยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเท่ียว นาํคณะเขา้ชมอนุสาวรีย์สิงโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้น
ความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวติในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการ
ต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ใหค้ณะไดเ้ดิน
ช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ ท่ีมีอายุ
มากกวา่ 600 ปี ท่ีสร้างทอดตวั ขา้มแม่นํ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแห่งน้ี
ถือวา่เป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุดของยโุรปมีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ข้ึน
ช่ือของประเทศสวสิเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวสิฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวเีนียร์
ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือนาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือ
ดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําเข้าทีพ่กั ณ Astoria Hotel หรือระดับเดียวกนั 

 
วนัทีแ่ปด     ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – นํา้ตกไรน์  – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ 
นาํคณะชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้า
นานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรป แม่นํ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสะแตน้ท่ีกั้นพรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บั
เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนํ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  



 

 

 ได้เวลานัดหมาย นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อทาํการเช็คอิน และทาํTAX REFUND 
18.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 096 / QR 980  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีเ่ก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

12.55 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 

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

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่23 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2562 69,555 15,000 

วนัที ่19 – 27 ม.ีค. 2562 69,555 15,000 

วนัที ่11 – 19 เม.ย. 2562 (วนัสงกรานต์) 78,555 15,000 

วนัที ่13 – 21 เม.ย. 2562 (วนัสงกรานต์) 78,555 15,000 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 

 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  



 

 

 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมโปรดติดต่อบริษัททวัร์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 



 

 

6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วง เทศกาลสงกรานต์ / 
เทศกาลคริสต์มาส  / เทศกาลปีใหม่  มัดจําท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์  / เทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ มัดจําท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 



 

 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทนัเวลานัดหมายตามทีส่ถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมัน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอาย
ในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


 

 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน พร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน  

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

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

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี



 

 

อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้ว
ยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** สําหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
 


