
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่วเกาะเวนิส  เมืองท่องเที่ยวทีไ่ด้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   

น่ังรถไฟชมววิท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 
เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญงินิทราในดิสนีย์แลนด์ 

ชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกดิจากแม่นํา้ไรน์สายนํา้นานาชาติทีสํ่าคัญทีสุ่ดในยุโรป  

 
 

 



 

 

วนัทีแ่รก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี 

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

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ีQR 833 / QR 123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีส่อง       มิลาน – มหาวหิารแห่งมิลาน  – เวโรน่า – บ้านของจูเลยีต – เวนิส (อติาล)ี 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองมิลาน นาํท่าน 
ถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลกัษณ์ที่โดดเด่นทีสุ่ดของเมืองมิลาน และเป็นวหิารหิน
อ่อนสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวหิารท่ีนอกเหนือจาก
ความวจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปป้ันนบักวา่ 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนดด์งับริเวณอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ซ่ึงเป็นหา้งหรือศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

 
 

 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรน่า (VERONA) (ประมาณ 150 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. 30 นาที )  เมืองท่ี

โด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของวลิเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า ท่ียงัคง
สภาพบา้นเรือนแบบโบราณ นาํท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกลูท่ีเคยปกครองเวโร
น่า ระหวา่งทาง ผ่านชม ความยิง่ใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั 
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก และสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกอยา่งมากมายตามอธัยาศยับริเวณ 
จัตุรัสเมืองเก่า นาํท่านชม อดีตบ้านของจูเลยีต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้านArmani ชม ระเบียงหินอ่อนเลก็ ๆ ท่ีจู
เลียตเคยยนือยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่าง ตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ใน
เมืองเวโรน่า (Verona) บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัใน
เร่ืองความรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรัก
กนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์าํหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหา
กนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) (ประมาณ 100 กม. ใช้
ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)  เมืองบนเกาะเจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ 



 

 

จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิดของนกั
เดินทางผูย้ิง่ใหญ่มาร์โคโปโล  

 
 

 
 

 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
   พกัค้างคืน ณ  DoubleTree by Hilton Hotel Venice หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 1) 
 

วนัทีส่าม   เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – อนิส์บรุค – วงัหลังคาทองคํา (ออสเตรีย) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  นาํท่านล่องเรือสู่  เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมือง

ท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู่ 
เกาะซานมาร์โค (ระยะเวลาในการนั่งเรือ ประมาณ 30 นาที) ศูนยก์ลางของนครเวนิส ระหว่างทางท่านจะได้ชม
อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ท่ี
เช่ือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้ นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์คโค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับ
ของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแก้วแต่ละช้ินมีรูปแบบ และ
คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมืองเมสเตร้ 

 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 4) 
  (อาหารพืน้เมือง พซิซ่าต้นตําหรับอติาล ี+  อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 
 
 



 

 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิส์บรุค ประเทศออสเตรีย (ประมาณ 380 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.)  เป็นเมืองหลวง
ของรัฐทิโรล ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าอินน์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ 
เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครอง
จกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซียผูย้ิง่ใหญ่หรือ
แมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง  

 
 
 
 
 
 จากนั้นนาํท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น  ถ่ายรูปกบั วงัหลังคาทองคํา เป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของ

เมืองอินส์บรุคซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 สาํหรับเป็นท่ี
ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตล์โกธิคผสม
บารอก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาท่ียืน่ออกมาจากระเบียงดว้ยทองคาํแท ้ จาํนวน 2,738 แผน่ เพื่อใชเ้ป็นท่ี
ทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนบริเวณจตุัรัสดา้นหนา้ท่ีประทบั ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นสาํนกังานการ
ประชุมอลัไพน์นานาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้คริสตลัซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของ
ออสเตรีย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ  ณ AC Hotel Innsbruck หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 2) 
 

วนัทีส่ี่        ฮัลล์ททัท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส (เยอรมัน)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 240 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองที่ได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัล์ททัท์เป็นเมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยูท่าง
ฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ททัท ์(Lake Hallstatt) หรือ ฮลัล์ชตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบใน
เขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศ
ออสเตรีย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศเมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นท่ีไม่เคย
เปล่ียนแปลงเลยของเมืองริมทะเลสาบสีนํ้าเงินแห่งน้ีก็คือ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนัน่ิงสงบเอาไว้
อยา่งนุ่มนวล  
 



 

 

 
 
 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) พเิศษกบัเมนูปลาเทร้าย่างเกลอื  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรป เมืองตั้งอยูบ่นแม่นํ้า
อีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นาํท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง
เก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดินซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที ่ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 

 พกัค้างคืน ณ  Munich Marriott Hotel หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 3) 

วนัที่ห้า      โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที) เมืองเล็กๆท่ีสวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เดินทางผ่านเส้นทางท่ีมีทิวทัศน์อนัสุดแสนโรแมนติค 
ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของสองปราสาทสวยงาม คือปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซ่ึงเป็นปราสาท
ของพระเจา้แม็กซิมิเล่ียนท่ี 2 ( พระราชบิดาของพระเจา้ลุควิกท่ี 2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็นปราสาทซ่ึง
สร้างตามพระจินตนาการส่วนพระองคข์องพระเจา้ลุควกิท่ี 2 บริเวณใกลก้นักบัปราสาทจะมีทะเลสาบสวยงามท่ีมีช่ือ
วา่ทะเลสาบแอลป์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10)  พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมัน+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


 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก 
( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเทีย่ว เน่ืองด้วยเพือ่ความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะ
เดินขึน้ – ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืน่และอนัตราย ) นําเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญงินิทรา
ในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของ
พระเจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ีลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) 
และเป็นผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่
มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง
สถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยาย
หลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์
ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ท่ีไดรั้บ
การตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็ก ๆ 
ในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีในเขตออสทลัลก์อย เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีเสน่ห์ทุกฤดู นาํท่านชมยา่นเมืองเก่าซ่ึงมีความ
สวยงามตึงตาท่ีท่านมิอาจลืมได ้
 
 
 

 
 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที ่ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
 พกัค้างคืน ณ  Best Western Hotel Fussen หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 

วนัที่หก      เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อนิเทอร์ลาเค่น  (สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (ประมาณ 350 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์ และประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโก ้Unesco นาํคณะชมเท่ียวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงปัจจุบนั
ไดถู้กยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่นํ้า จากนั้นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนัเต็ม
ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีค เป็นเขตท่ีปลอดมลพิษไม่ใหร้ถยนตว์ิง่ผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว นาํชมอาคาร
เก่า อาย ุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี เดินทางเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็
ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กลอ็คเค่นอายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆ

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


 

 

ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวหิารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์       และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีนํ้าพุมากท่ีสุดเมือง
หน่ึงในยโุรป ใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมืองพร้อมชมอดีตบ้านพกัของไอสไตน์ ซ่ึงเคยใชชี้วติอยูใ่นเมืองน้ี  

 
 
 
 
 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ 293 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที ) เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศ
ของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาล
อายกุวา่100ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

คํ่า  รับประทานอาหารพืน้เมือง ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ทีข่ึน้ช่ือของสวติเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 
ชนิด เร่ิมต้นจากชีส // เนือ้สัตว์ และ ช็อคโกแลต  (ม้ือท่ี 14)  
 
 
 
 

  พกัค้างคืน ณ  Metropole //  Hotel Royal - St. Georges Interlaken หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5) 
 

วนัทีเ่จ็ด     พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทีสุ่ดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต  
                   – สะพานไม้คาเปล ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 
 
 
 
 
 



 

 

ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ข้ึนสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อนําท่านขึน้รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน 
ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝงู
ววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ลาํธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะ
ตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง พร้อมนาํคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ 
น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟท่ี
จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้ าแข็งขนาด
ใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุม
ดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนาํ
ท่าน ชม ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารนํ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร ชมนํ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้น
ชมววิทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุด
ในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั นาํท่านข้ึน สวสิสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/
11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ 
ฟราวยอร์ค-หลงัคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมววิ จุดนีเ้หมือนมาไม่ถึง 

 
 
 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา (ม้ือท่ี 16) 
 
 
 
 
 
บ่าย  จากน้ันนําท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อนําท่านขึน้กระเช้า The V-Cableways 

(กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 80  กม. ใช้
ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)  เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบ
ส่ีพนัธรัฐ นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท่ี้เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  นาํท่านชม  
อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์  ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส



 

 

ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศส แกะสลักอยู่บนหน้าผาหิน ให้ท่านช่ืนชม
บรรยา ก า ศก ล า ง เ มื องน่า รัก เพ ลิด เพ ลินกับ กา รช้อป ป้ิ ง ท่ี มี ร้ านตัวแท นจําหน่าย  นาฬิ ก าสวิส ฯ   อา ทิ 
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

 
 
 
 
 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 17) 
  พกัค้างคืน ณ  Astoria Hotel // Radisson Blu Lucerne  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 6) 
 

วนัทีแ่ปด     ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – นํา้ตกไรน์  – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
ออกเดินทางเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ(ประมาณ 100  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.) นาํ
คณะชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้านานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรป แม่นํ้าแห่งน้ีเกิดข้ึน
จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ท่ีกั้น
พรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี สัมผสัความตระการตาของสายนํ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริกเพื่อทาํการเช็คอินและทาํ
TAXREFUND 

15.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 096 / QR 836  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 

วนัทีเ่ก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

12.40 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

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



 

 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่/หอ้ง3คน) 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2566 119,999 24,000 

วนัที ่30 ธันวาคม – 7 มกราคม 2566 119,999 24,000 
วนัที ่ 24 ก.พ. – 4 มี.ค. 2566 118,888 24,000 
วนัที ่ 3 มี.ค. – 11 มี.ค. 2566 (วนัมาฆบูชา) 118,888 24,000 
วนัที ่ 24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2566 118,888 24,000 
วนัที ่ 8 – 16 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 26,000 
วนัที ่ 12 – 20 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 26,000 
วนัที ่29 เม.ย. – 7 พ.ค. 2566 (วนัแรงงาน + วันฉัตรมงคล) 118,888 24,000 
วนัที ่4 – 12 พ.ค. 2566 (วนัฉัตรมงคล) 118,888 24,000 
วนัที ่3 – 11 มิ.ย. 2566 (วนัเฉลมิฯพระราชินี + วนัวสิาขบูชา) 118,888 24,000 
** สําหรับท่านที่ต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง  
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 
สําหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  

***กรุณาพจิารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
 



 

 

อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 

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 อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ 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) 
 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 



 

 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000
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 

 ในการยืน่วซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

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

 กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (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 
ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
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  

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


 

 

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 ) 
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  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ท่ีธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ืน่วซ่ีา 



 

 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวซ่ีา  และสาํเนามายืน่เพิ่มเติมในวนัท่ียื่นวซ่ีา  
หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผื่อจะไดมี้ยอดในการปรับสมุด 
 สาํหรับท่านท่ีทาํงาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยืน่วซ่ีา ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** 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 

***** สําหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 
 
 
 
 



 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


