
#13140 ทัวรยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 9 วัน 6
คืน หมูบานฮัลลทัทท ปราสาทนอยชวานสไตน ยอดเขาจุงฟราว
บิน QR
ทัวรยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส มหาวิหารแหงมิลาน เวโรนา จตุรัสเอ
อรเบ เกาะเวนิส เกาะซานมารโค อินสบรุค หลังคาทองคํา มิวนิค จัตุรัสมาเรียน
พลาส โฮเฮนชวานเกา บอหมี หมูบานกรินเดลวาลด ถํ้านํ้าแข็ง1,000 อนุสาวรีย
สิงโต สะพานไมคาเปล ทะเลสาบลูเซิรน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - เวโรนา - จัตุรัสเออรเบเมืองเว
โรนา - โรมันอารีนา - บานของจูเลียต - เมสเตร   

Delfino
Venice
Mestre
หรือเทียบ
เทา

3 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - เมสเตร - อินสบรูค - หลังคาทองคํา   
Euro Park
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ฮัลสตัทท - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน   
Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - ฟุสเซน   
Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 เบิรน - บอหมีสีนาตาล - มารคกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - อินเทอรลาเคน   

City
oberlanf
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลูเซิรน - ทะเลสาบลู
เซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)   

Astoria
Hotel หรือ
เทียบเทา

8 ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน - ทาอากาศยานซูริค - ทาอากาศยานโดฮา    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 ฿76,555 ฿76,555 ฿76,555 ฿15,000

5 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 ฿76,555 ฿76,555 ฿76,555 ฿15,000

10 เม.ย. 63 - 18 เม.ย.
63

฿76,555 ฿76,555 ฿76,555 ฿15,000

26 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿76,555 ฿76,555 ฿76,555 ฿15,000

30 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 ฿76,555 ฿76,555 ฿76,555 ฿15,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - เว
โรนา - จตุรัสเออรเบ - โรมันอารีนา - บานของจูเลียต - เมส
เตร

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

17.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
สังเกตปายบริษัท เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรท่ีน่ังขึ้นเครื่อง

20.45 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ีQR 833/ QR 123 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานโดฮา

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่น หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูใจกลางเมืองมิลาน

นําทาน ถายรูปกับ มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหาร
หินออนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตร

้ ่



งดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน

จากนั้นอิสระใหทานช็อปป้ิงสินคา แบรนด ดัง บริเวณ อาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ซ่ึงเป็นหางหรือศูนยการคา
ท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง เมืองเวโรนา (VERONA) เมืองท่ีโดงดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของวิลเล่ียม เชกสเปียร ชื่อโรมิ
โอและจูเลียต

นําทานชม ยานเมืองเกา ท่ียังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ นําทานสู จตุรัสเออรเบ ท่ีรายลอมไปดวยคฤหาสน, วังเกาของ
ตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรนา

ระหวางทาง ผานชม ความย่ิงใหญภายนอกของ โรมัน อารีนา สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัยโรมัน เพลิดเพลินกับ
การ ชอปป้ิงสินคา ท่ี ระลึก และ สินคาแบรนดเนม ท่ีมีใหทานไดเลือกอยางมากมายตามอัธยาศัยบริเวณ จัตุรัสเมืองเกา

นําทานชม อดีตบานของจูเลียต ปัจจุบันหนาบานจูเลียตคือ รานArmani ชม ระเบียงหินออนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยูโดยมีโร
มิโอมาคอยเฝาขอความรักอยูดานลางตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี 27 ถนน แคปเปลโล (Cappello) ใน เมืองเวโรนา (Verona)

ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ เจาของฉายา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก ถูกสราง
ขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและยังเป็น
บานเกิดของนักเดินทางผูย่ิงใหญ มารโคโปโล

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําเขาท่ีพัก ณ Delfino Venice Mestre หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

 เชา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมท้ังหมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เวโรนา บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนัก
ทองเท่ียวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดงานนิทรรศการประจํา
ปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน



วันท่ี 3 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - เมสเตร - อินสบรูค - หลังคาทอง
คํา

จัตุรัสเออรเบเมืองเวโรนา

โรมันอารีนา

บานของจูเลียต

เมสเตร

เป็นจัตุรัสประจําเมืองเวโรนา ท่ีเคยเป็นสถานท่ีชุมนุมทางเศรษฐกิจ การเมือง การสังคม
ตางๆ ในสมัยโรมัน รวมท้ังเป็นตลาดขายสมุนไพร รอบจัตุรัสเป็นท่ีตั้งของอาคารโบราณ
ตางๆ ท้ังศาลากลาโบราณ ภาพแกะสลักปูนป้ัน รูปป้ันเทพเจากรีก และอ่ืนๆ ในชวงกลาง
คืนจัตุรัสแหงน้ีจะคราครํ่าไปดวยผูคนท่ีออกมาสังสรรคกันในยามราตรี

เป็นสนามทรงรีท่ีสรางดวยหินออนสีชมพูกวา 1,900 ปีมาแลว มีสภาพสมบูรณไมแพโคล
อสเซียมในโรมแตมีขนาดเล็กกวา ดวยเหตุน้ี เวโรนา ถึงไดรับฉายาวา Little Rome และ
ในฤดูรอนท่ีน่ีก็จะถูกใชเป็นสถานท่ีแสดงคอนเสิรต โอเปรากลางแจง

สถานท่ีเป็นตนกําเนิดของเรื่องราว โรมิโอกับจูเลียต ท่ีซ่ึงสาวๆ ท่ีผิดหวังกับความรักจะมา
เขียนจดหมาย เขียนขอความบอกและอธิฐาน ใหประสบความสําเร็จกับความรัก

เมสเตรเป็นพ้ืนท่ีฝ่ังแผนดินใหญของเวนิสท่ีเป็นสวนหน่ึงของแควนเวเนโตซ่ึงอยูทาง
ตอนเหนือของอิตาลี ท้ังสองฝ่ังถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักท่ีมีชื่อวา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีตท่ีน่ีถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926
เมืองน้ีถูกผนวกใหเป็นเมืองหน่ึงของเวนิส โดยเมสเตรถือเป็นฝ่ังเวนิสท่ีอยูดานแผนดิน
ใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delfino Venice Mestre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานลองเรือสู เกาะเวนิส – เมรเตร เมืองทองเท่ียวท่ีไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเรือ
แทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง

เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิสระหวางทางทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลท่ี 2 บิดา
ของชาวอิตาเล่ียน

ใหทานไดถายภาพคูกับสะพานถอนหายใจ ท่ีเชื่อมตอระหวาง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิซ
ในอดีต อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย

่ ้ ้



ชม จัตุรัสเซนตมารคโค ท่ีมีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปป้ิงสินคาพ้ืน
เมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแต
บรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนักทองเท่ียวท่ัวโลก

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับเมือง เมสเตร

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง พิซซาตนตําหรับอิตาลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอรส)+ของหวาน)

นําทานเดินทางสู เมืองอินสบรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยูทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย
ตั้งอยูบนท่ีราบลุมแมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป จากนั้นนําทานชมความรมรื่นของสวนสาธารณะฮอฟการเดน

ถายรูปกับ วังหลังคาทองคํา เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรุค ซ่ึงตั้งอยูในเขตเมืองเกา จักรพรรดิ Maximilian ทรง
ปรับเปล่ียนโกลเดนรูฟใหเป็นสไตลโกธิกผสมบาโรก และไดทรงตกแตงสวนของหลังคาท่ีย่ืนออกมาจากระเบียงดวยทองคําแท
จํานวน 2,738 แผน เพ่ือใชเป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลตางๆ ท่ีจัดขึ้นบริเวณจัตุรัสดานหนาท่ีประทับ ปัจจุบันโกลเดนรูฟกลาย
เป็นสํานักงานการประชุมอัลไพนนานาชาติ เสาสูงอนาซอล

จากนั้นใหทานไดชอปป้ิง เครื่องแกวคริสตัล ซ่ึงมีชื่อเสียงโดงดังสุดของออสเตรีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําเขาท่ีพัก ณ Euro Park Hotel หรือเทียบเทา

เวนิส

สะพานถอนหายใจ

เมสเตร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เมสเตรเป็นพ้ืนท่ีฝ่ังแผนดินใหญของเวนิสท่ีเป็นสวนหน่ึงของแควนเวเนโตซ่ึงอยูทาง
ตอนเหนือของอิตาลี ท้ังสองฝ่ังถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักท่ีมีชื่อวา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีตท่ีน่ีถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926
เมืองน้ีถูกผนวกใหเป็นเมืองหน่ึงของเวนิส โดยเมสเตรถือเป็นฝ่ังเวนิสท่ีอยูดานแผนดิน
ใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิซซาตนตําหรับอิตาลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอรส)+ของหวาน)

 บาย



วันท่ี 4 ฮัลชตัทท - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน

อินสบรูค

หลังคาทองคํา

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน
อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ ๆแทรกตัวอยูระหวาง
เทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก ซ่ึงเป็นอาคารท่ีหลังคาของระเบียงถูกประดับดวย
กระเบื้องทองแดงเครือบทอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Euro Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นทานเดินทางสู เมืองฮัลลทัทท เมืองไดชื่อวาตั้งอยูริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ฮัลลทัทท เป็นเมืองทองเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลทัทท (Lake Hallstatt) หรือ
ฮัลลชตัททเทอรซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร
ท่ีสําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศออสเตรีย

อิสระใหทานเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเขาไปพิสูจนความกลาท่ี ไบนเอาส หรือ โบนเฮาส ซ่ึงเป็น
อาคารขนาดเล็กท่ีแยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเป็นท่ีเก็บหัวกะโหลกมากกวา 1,200 กะโหลกสวนใหญเป็นคนท่ีเสียชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 18-19

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง พิเศษกับเมนูปลาเทรายางเกลือ

นําทานเดินทางสูใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และ เป็น
หน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบนแมน้ําอีซาร เหนือเทือกเขาแอลป

นําทานชม จัตุรัสมาเรียนพลาส ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวาการเมืองเกาท่ีงดงามดวยศิลปะโกธิค และ
วิหารแมพระโบสถใหญท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคา ณ ยานถนนคนเดิน ซ่ึงจะมีหาง
สรรพสินคามากมายหลายแหง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ี ภัตตาคาร

นําเขาท่ีพัก ณ Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - ฟุสเซน

ฮัลสตัทท
หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูปลาเทรายางเกลือ

มิวนิค

จัตุรัสมาเรียน

 บาย

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งท่ีนาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยู
ตรงท่ี หอระฆัง Glockenspiel ท่ีมีตุกตาออกมาเตนระบํา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผานเสนทางสายท่ีมีทิวทัศนอันสุดแสนโรแมนติค ทามกลางธรรมชาติของเขาสูง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร

นําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก (
หากชวงท่ีหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเท่ียว เน่ืองดวยเพ่ือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึ้น-ลง
ปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะล่ืนและอันตราย )

นําทานเขาชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขตออสทัลลกอย เป็นเมืองเล็กๆ
ท่ีมีเสนทุกฤดู นําทานชมยานเมืองเกา ซ่ึงมีความสวยตึงตาท่ีทานมิอาจลืมได

ค่ํา

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 เบิรน - บอหมีสีนําตาล - มารคกาสเซ - ถนนกรัมกาสเซ - อินเท
อรลาเกน

หากชวงท่ีหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเท่ียว เน่ืองดวยเพ่ือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึ้น-
ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะล่ืนและอันตราย

รับประทานอาหารค่ําท่ี ภัตตาคาร

นําเขาท่ีพัก ณ Mercure Hotel หรือเทียบเทา

โฮเฮนชวานเกา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร

ปราสาทนอยชวานสไตน

ฟุสเซน

 บาย

นับเป็นปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึ้นบนยอดเขา ท่ีราย
ลอมดวยภูมิทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการ
สรางปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ซ่ึงจะติดกับชายแดนออสเตรีย
เมืองฟุสเซนนั้น เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริย
บาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญท่ีมีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เมืองฟุส
เซน เป็นเมืองท่ีมีความนารัก และตกแตงไปดวยสีสันท่ีสวยงามของบานเรือนและโรงแรม
ท่ีพักซ่ึงแตละแหงจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาการเขา นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน เมืองหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงสวยงามเป็น
อยางย่ิงจนไดรับการอนุรักษ และประกาศใหเป็น มรดกโลกจากองคการยูเนสโก Unesco

นําคณะชมเท่ียวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบอหมี สัตวท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองซ่ึงปัจจุบันไดถูกยายไปอยูบริเวณสนามหญาริม
แมน้ํา

จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสูยาน มารคกาสเซ ยานเมืองเกาซ่ึงปัจจุบัน เต็มไปดวยรานดอกไมและรานบูทีคเป็นเขตท่ีปลอด
มลพิษ ไมใหรถยนตว่ิงผาน จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว นําชมอาคารเกา อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมี

้



ระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขาสู ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ

ชมนาฬิกาไชทกล็อคเคนอายุกวา 800 ปี ท่ีมีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา

ชมมหาวิหารเซนตวินเซนตรัทฮาวน และกรุงเบอรนยังเป็นเมืองท่ีมีน้ําพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป ใหทานไดเดินเท่ียวชม
เมือง

พรอมชมอดีตบานพักของไอซไตน ซ่ึงเคยใชชีวิตอยูในเมืองน้ี...

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควรนําคณะออกเดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเกน เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศ
สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมืองตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ
Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม, สถานคาสิโน
ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางท่ีหลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเป็นฉากภาพยนตไทยเรื่อง วันน้ีท่ีรอคอย

ค่ํา

รับประทานอาหารพ้ืนเมือง ใหทานไดล้ิมลองเมนูฟองดูวแบบตนตําหรับ ท่ีขึ้นชื่อของสวิส หมู + ไก + เฟรนชฟราย +
ไอศกรีม

นําเขาท่ีพัก ณ City oberlanf Hotel หรือเทียบเทา

เบิรน

บอหมีสีนําตาล

มารคกาสเซ

ถนนกรัมกาสเซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย โดยเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองท่ีผูคนมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก

บอหมีน้ีสัญลักษณของกรุงเบิรน เพราะวามีประวัติความเป็นมาเกาแก ตั้งแตสมัยผูครอง
เบิรนในยุคนั้นไดออกลาสัตว สัตวตัวแรกท่ีลาได คือ หมี จึงไดตั้งชื่อเมืองน้ีวา เบิรน
เบิรนสามารถอนุรักษสัญลักษณ และประวัติศาสตรความเป็นมาเป็นไปของเมืองไดดี บอ
เล้ียงหมีท่ีวาน่ี เป็นหนา เป็นตา ของเมือง เบิรน เพราะวากอนท่ีแขกตางเมืองจากประ
เทศไหนๆ เมื่อมาถึงเมืองน้ี ก็ตองแวะเขามาชม เจาหมีกอน เพราะวาบอหมีตั้งอยูกอนเขา
เมือง

ยานเมืองเกาท่ีปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค เป็นยานท่ีปลอดรถยนต
จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม
อายุ 800 ปี ท่ีมีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง



วันท่ี 7 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซ
พาเลซ - ลูเซิรน - ทะเลสาบลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพาน
คาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อินเทอรลาเคน บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูหมู + ไก + เฟรนชฟราย + ไอศกรีม

 City oberlanf Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสู หมูบานกรินเดลวาลดระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน
แบบสวิสเซอรแลนดขนานแท ท่ีมีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปล่ียนสีในชวงฤดูใบไมลวง
บานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต ฝูงวัวพ้ืนเมืองท่ีกระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูท่ัวบริเวณ ลําธารน้ําธรรมชาติ
เล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลังท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหงานขาวโพลน ซ่ึงจะทําใหคณะไดรับความประทับใจเป็นอยางย่ิง

พรอมนําคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมวิวทองเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูงแหงแอลป แลวเปล่ียนเป็นรถไฟสาย
ภูเขาท่ีสถานีไคลนไชเด็กรถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระท่ังถึง
สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)

จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา Sphinx นักทองเท่ียวหลายๆคนบอกวาท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค เพราะ
ยอดเขาแหงน้ีปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอดท้ังปี ในปี 2001 อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว

พรอมนําคณะเขาชม ถํ้าน้ําแข็ง1,000ปี ICE PALACE ท่ีสรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็ง
แกะสลักรูปรางตาง

จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต PLATEAU พรอมซ้ือของท่ีระลึกตางๆตามอัธยาศัย...ไดเวลาอันสมควร
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ

จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองลูเซิรน LUCERNE เมืองท่ีไดชื่อวานักทองเท่ียวบันทึกภาพไวมากท่ีสุด

นําทานชม ทะเลสาบลูเซิรน ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูทามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอม
ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เป็นอาคารบานเรือนแบบสมัยใหม มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริม
ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมนานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เชนกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย
เหมาะแกการพักผอนหยอนใจชาวเมือง และนักทองเท่ียว

นําคณะเขาชม อนุสาวรียสิงโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและจงรักภักดี ท่ีเสีย
ชีวิตในการอารักขาพระเจาหลุยสท่ี16แหงประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ เมื่อวันท่ี 10
สิงหาคม ค.ศ.1792 ใ

หคณะไดเดินชื่นชมในความเกาแกของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไมคาเปล อันเกาแก ท่ีมีอายุมากกวา 600 ปี ท่ีสราง
ทอดตัว ขามแมน้ํารอยส ตั้งแตศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแหงน้ีถือวาเป็นสะพานไมท่ีมีความเกาแกท่ีสุดของยุโรป

มีเวลาใหทานไดชอปป้ิงสินคาขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนดนานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร
ตางๆ และท่ีทานไมควรพลาดคือ นาฬิกาย่ีหอตางๆท่ีมีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุ



คเคอเรอร, กือเบอลิน ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําเขาท่ีพัก ณ Astoria Hotel หรือเทียบเทา

กรินเดอรวาล

รถไฟจุงเฟราบาหน

ยอดเขาจุงเฟรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ เพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟรา

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไอซพาเลซ

ลูเซิรน

 บาย

ถํ้าน้ําแข็งท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง



วันท่ี 8 ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน (Rhine fall) - ทาอากาศยานซูริค -
ทาอากาศยานโดฮา

ทะเลสาบลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูในสวนกลางของประเทศสวิตเซอรแลนด มีขนาดใหญเป็นอันดับสี่
ของประเทศ ตัวทะเลสาบมีรูปรางท่ีโคงงอแบบซับซอน รอบๆ ทะเลสาบมีเสนทางการเดิน
ปามากมาย รวมท้ังเสนทางขี่จักรยานพ้ืนราบ และเสนทางจักรยานภูเขา

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจ่ัวแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Astoria Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะออกเดินทางศเขาสู ซาฟเฮาสเซน เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ

นําคณะชมความสวยงามของน้ําตกไรน ซ่ึงเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติท่ีสําคัญท่ีสุดในยุโรป แมน้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจาก
การละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลปเริ่มจากเป็นลําธารเล็กๆผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนสะแตนท่ีกั้นพรหมแดนระ
หวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ําตก พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเป็นท่ีระลึก

ไดเวลานัดหมาย นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติซูริก...เพ่ือทําการเช็คอิน และทําTAX REFUND

ค่ํา

18.05 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 096 / QR 836 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ชาฟฟเฮาเซิน

นํ้าตกไรน

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอรแลนด เป็นท่ี
ตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไมกี่
กิโลเมตร บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของน้ําตก หรือมูนอทชตัดทตามชื่อ
ปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป เป็นน้ําตกท่ีเกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน ไมเพียงความ
ใหญอลังการ แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม เหนือน้ําตกมีโขดหินท่ีสวยงาม รวมถึง
ทัศนียภาพริมน้ําตกโดยรอบท่ีโดดเดน

ทาอากาศยานซูริค บาย

ทาอากาศยานซูริค หรือท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport)
ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ี
ใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ี
ใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนล
แอรไลน มี Skyguide รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศท้ังหมดในทา
อากาศยาน

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม บาย

13.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด

 ทําใหไมสามารถกิน-เท่ียวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่ีระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมคืนคาใชจายใด ๆ
ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการ
บิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดยไม
ตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับทาน

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ
และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบในสวนท่ีเป็นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ท้ังหมด อาทิเชน พาสปอรต, ของ
มีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เป็นตน
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวง เทศกาลสงกรานต / เทศกาล

คริสตมาส  / เทศกาลปีใหม  มัดจําทานละ 40,000 บาท

สวนท่ีเหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)
 ยกเวนชวงเทศกาลสงกรานต  / เทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปีใหม มัดจําทานละ 40,000 บาท
 

อัตรานี้รวม:
1)   คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30

กิโลกรัม / กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)

2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)

4)    คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

5)    คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลทําใหตองมีการเปล่ียนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ
คณะผูเดินทางเป็นสําคัญ)

6)    คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ

7)    คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ

8 )   คาวีซาทองเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมย่ืนวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)

9)    คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

10)   คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติมโปรดติดตอบริษัททัวร

อัตรานี้ไมรวม:
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2)    คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ

3)    คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

4)    คาน้ําหนักสวนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 



5)    คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน

6)    คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร)
 

วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมัน
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนท่ีสถานฑูต)

1.  หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา

2. รูปถายปัจจุบันหนาตรง กวาง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหนาใหญ) จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พ้ืนฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไม
เกิน 6 เดือน เหมือนกันท้ัง 2  รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิก๊อายในการ
ถายรูป / หามใสเครื่องประดับในการถายรูป

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน
ๆ 

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ) 

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุ

วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน
สําเนาใบหยา พรอมท้ังบันทึกการหยาซ่ึงแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น 

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.1 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )

8.2 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีชื่อผูเป็นเจาของรานคา ( สําเนา)

8.3 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหนง , วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มทํางาน
, เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน
)

8.4 กรณีท่ีเป็นขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสปี เป็น ค.ศ. เทานนั้น หามใสปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.7 กรณีเป็นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแนบรูปถาย
สถานท่ีทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ  

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น)
   9.1  สเตทเมนท (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พรอมตราประทับ
จากธนาคาร นําเลมจริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซา 

กรณีเงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!)
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กอนย่ืนวีซา 7 วัน  รบกวนปรับสมุดบัญชี ใหมียอดลาสุด 7 วัน กอนถึงวันย่ืนวีซา  และสําเนามาย่ืนเพ่ิมเติมในวันท่ีย่ืนวีซา  หาก
นําสมุดไปปรับแลวไมมียอด รบกวนนําเงินเขา หรือ นําเงินออก เผื่อจะไดมียอดในการปรับสมุด

สําหรับทานท่ีทํางาน กรณีไมไดใชบัญชีเงินเดือนย่ืนวีซา ตองแนบสเตทเมนบัญชีเงินเดือนมาดวย
****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******

10.  ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช

จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ท่ีจด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)- กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมได
จดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี

เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน

กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก 

กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานท้ังของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของท้ังสองตองอยูบานเดียวกัน

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ท่ีจะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมท้ังใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไม
เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา พรอมท้ังตองระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18
กันยายน 2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันท่ี 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้น
เทานั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และ
ประเทศท่ีเดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาส
ปอรต วันท่ีขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพ่ือไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

11. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองย่ืนขอวีซา ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู 

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของ
สถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท

คาตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุปซ่ึงตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได 

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%ไมวากรณีใดๆท้ัง
สิ้น

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา :

1.ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอ่ืนใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขาประเทศตางๆ
หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก
 

หมายเหตุ
คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร)

ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม

โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปี เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม 

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
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ในการย่ืนวีซา ทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายน้ิวมือ โดยมีเจา
หนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคากรณีผูรวม    เดินทางนอยกวา 20 ทาน

สําหรับทานท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไมทานหมู  , ไมทานเน้ือ , ไมทานไก , ไมทานปลา  โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห 

ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการย่ืนวีซา ซ่ึงจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ
เล่ือนตั๋ว และเอกสารเพ่ิมเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมท่ีอยูตอ 

กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร

ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณี
ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนาม
บิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควร
จะใหกรุปคอนเฟิรม 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว ทางบริษัทถือวา
ทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบรอยแลว ***

การยกเลิก
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


