#15120 ทัวรยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 9 วัน 6
คืน หอเอนปซา ยอดเขาจุงเฟรา ฮัลลทัทท บิน QR

ทัวรยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส มหาวิหารเซนตปเตอร โคลอสเซียม
นํ้าพุเทรวี่ บันไดสเปน วิหารแพนเธออน เกาะเวนิส จัตุรัสซานมารโค สะพานไมชา
เปล อนุสาวรียสิงโต ทะเลสาบโวลฟกัง สวนมิราเบล จัตุรัสมาเรียนพาซ
พิพิธภัณฑBMW

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานโดฮา







-

2

ทา อากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหา
วิหารเซนตปีเตอร) - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - นํ ้า พุเทรวี่ - ยา นบันไดสเปน วิหารแพนธีออน - ปิ ซา







Galilei hotel
หรือเทียบเทา



Holiday Inn
Venice
Mestre
Marghera
หรือเทียบเทา



City
Oberland
หรือเทียบเทา



Astoria
Lucerne
Hotel หรือ
เทียบเทา



Scalaria
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

หอเอนปิ ซา - เวนิส - เกาะซานมารโค - อนุสาวรียพระเจา วิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 เวนิส
- สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - เมสเตร

4

มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - อินเทอรลาเคน

5

กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานสฟิ งซ ไอซพาเลซ - หมูบา นเวงเกน - เลาเทิรนบรุนเนน - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชา
เปล บริดจ) - สิงโตหินแกะสลัก

6

อินสบรูค - สวนสาธารณะฮอฟการเดน - หลังคาทองคํา - เซนตวูลฟกัง - ทะเลสาบวูล
ฟกัง

















7

ฮัลสตัทท - ทะเลสาบฮัลสตัท - ไบนเอาส - ชาลสบวรก - บา นเกิดโมสารท - มิวนิค จัตุรัสมาเรียน







Mercure
Hotel
Munchen
Neuperlach
Sud หรือ
เทียบเทา

8
9

พิพิธภัณฑBMW - สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา - ทา อากาศยานมิวนิค - ทา อากาศยาน
โดฮา







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63

฿75,999

฿75,999

฿75,999

฿15,000

11 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63

฿75,999

฿75,999

฿75,999

฿15,000

25 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63

฿75,999

฿75,999

฿75,999

฿15,000

8 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63

฿75,999

฿75,999

฿75,999

฿15,000

22 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63

฿75,999

฿75,999

฿75,999

฿15,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา
บาย
17.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน เตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
สังเกตุปาย กราเซีย กรุป เจาหน าที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัต รที่นั่งขึ้นเครื่อง
คํ่า
19.35 น. ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิต าลี โดยเที่ยวบินที่ QR 833/ QR 115 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

ทาอากาศยานโดฮา
มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูที่กรุง
โดฮา และยังเป็ นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โรม - วาติกัน มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - โคลีเซียม ประตูชัยคอนสแตนติน - นํ้าพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - วิหาร
แพนธีออน - ปซา



กิจกรรม

เชา
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินชี่ (ฟูมิซิโน)
หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นํ าทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิต าลีซึ่งมีอดีต
อันยิ่งใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมื่อราวกวา 2,000 ปี ที่ผานมา
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสู นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็ นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
นํ าทานเขาชมภายใน มหาวิหารเซนตปีเตอร สถาปั ต ยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหนึ่ งของโลกซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปั้ น
แกะสลัก “เพียตา” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซึ่ง
ปั จจุบันเป็ นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิต าลีชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส
์ ิทธิ ์ โรมัน ฟอรั่ม
จากนั ้นคณะแวะถายรูปที่ระลึกดานหน า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เคยเป็ น
สนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน การออกแบบอยางชาญฉลาดสรางใหสนามกีฬามีลักษณะเป็ นรูปวงรี เพื่อใหผู
เขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา ถือเป็ นตนแบบของสนามกีฬาในปั จจุบัน
จากนั ้นให ทานถายภายคูกับประตูชัยคอนสแนติน สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม ” รถโคช
นํ าทานวิ่งผานชมสถานที่ต างๆรอบกรุงโรม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
จากนั ้นนํ าทานชม นํ้ าพุเทรวี่ เป็ นนํ้ าพุที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั ้นมาจากคําวา“ตรีวิอุม” หมายถึง
พบกันของถนนสามสาย เป็ นอนุสรณสไตลบารอค ออกแบบและกอสรางโดย นิ โคลา ซาลวี่
จากนั ้นใหคณะไดถ ายรูปภาพคู บันไดสเปน เป็ นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิต าลี ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลี
ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อมระหวาง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็ นบันไดที่กวางที่สุดและ
ยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชสําหรับเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ที่ยาน บันไดสเปน นั บวาเป็ น
แหลงพักผอนของชาวอิต าลีและ นั กทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
นํ าทานชม วิหารแพนเธออน เป็ นสถาปั ต ยกรรมสําคัญ สรางขึ้น โดยจักรพรรดิมารคุส วิบซานิ อุส อะกริบปา จุดมุงหมายใน
การสรางไมชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซอมใหญในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ ์
เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การกอสรางในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน
ออกเดินทางสู แควนทอสคาน า เมืองปิ ซา ทานจะไดชมทิวทัศน อันสวยงามของบานเรือนแบบอิต าลีและปราสาทตั้งสูงสงา
งามอยูบนเนิ นเขา และเป็ นแหลงผลิต ไวทชั้นดีของเมืองนี้
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง สปาเก็ต ตี้ต นตําหรับอิต าลี + อาหารจานหลัก (เมนคอรส) + ของหวาน)
พักที่ Galilei hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟี อูมีชีโน เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในอิต าลี ตั้งอยู
ในเมืองฟี อูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัต ิศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากนี้
ยังเป็ นทาอากาศยานที่มีผูโดยสารคับคั่งมากเป็ นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิต าเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิต าลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็ นคนแรกของโลก

โรม
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิต าลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ นอกจากนี้ โรมยังเป็ นที่ต ั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็ นดินแดนที่ประทับ
ของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย โรมเป็ นเมืองที่มีผูมา
เยือนมากเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็ นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็ นแหลง
ทองเที่ยวที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในอิต าลี

วาติกัน
มหาวิหารเซนตปีเตอร หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา มหาวิหารนี้ เป็ นมหา
วิหารหนึ่ งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิต าลี อยูในนครรัฐวาติกัน เป็ นดิน
แดนที่ต ั้งอยูใจกลางกรุงโรม ประเทศอิต าลีเป็ นที่ประทับของpope ซึ่งเป็ นประมุขสูงสุด
แหงศาสนาคริสต นิ กายRoman Catholic State of the Vatican City จัดวาเป็ น
ประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)
เป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่ง
สรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็ นที่ฝังพระศพของนั กบุญปี เตอร ความยิ่งใหญของมหาวิหาร
แหงนี้ ก็แฝงไปดวยประวัต ิศาสตรและเรื่องราวที่มีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการ

โคลีเซียม
เป็ นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปี มาแลว ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคนเขามาได
ไมใกลไมไกล แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี 2000

ประตูชัยคอนสแตนติน
ประตูชัยแหงนี้ มีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะ
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนื อ Maxentius ในสงคราม Battle of
Milvian Bridge



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

นํ้าพุเทรวี่
เป็ นนํ้ าพุที่นํ้านั ้นมาจากแหลงนํ้ าธรรมชาติ ซึ่งมีต ํานานวามี เด็กผูหญิงนํ าทางทหารโรมัน
ไปหาแหลงนํ้ า

ยานบันไดสเปน
เป็ นยานบันไดที่ต ิดกับแหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยม เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว สรางตั้งแต
สมัย ค.ศ.1717

วิหารแพนธีออน
มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต 27 ปี กอนคริสตศักราช โดยจักรพรรดิมารคุส อากริป
ปา แตโดนไฟไหมไปในปี ค.ศ. 80 ตอมากษัต ริยฮาดริอานไดปฏิสังขรณขึ้นใหมในปี ค.ศ.
118 แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไวที่หน าจั่ววิหารวาอากริปปาคือผูสราง
แพนธีออน นั บเป็ นวิหารจากยุคโรมันที่เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปั จจุบัน

ปซา
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดปิ ซา อยูในแควนทัสกานี ฝั่ งแมนํ้าอารโน ประเทศอิต าลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สปาเก็ต ตี้ต นตําหรับอิต าลี อาหารจานหลัก(เมนคอรส) + ของหวาน
 Galilei hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

หอเอนปซา - เวนิส - เกาะซานมารโค - อนุสาวรียพระเจาวิค
เตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - พระรา
ชวังดอจเวนิส - เมสเตร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชม หอเอนเมืองปิ ซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ที่เมืองปี ซาประเทศอิต าลี เป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สรางดวย
หินออนสูง 181 ฟุต เริ่มสรางเมื่อค.ศ.1174 แตการกอสรางตองหยุดชะงักลงเมื่อกอสรางไปไดประมาณ 4-5 ชั้น เนื่ องจากพื้น
ดินใตอาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไมมั่นคงพออยางไรก็ต ามตอมาไดมีการกอสรางเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบรอย
เมื่อปี ค.ศ.1350
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)
นํ าทานเดินทางสู เกาะเวนิ ส – เมรเตร เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหนึ่ งของโลก “เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง
เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิ สระหวางทางทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที่ 2 บิดา
ของชาวอิต าเลี่ยน
ใหทานไดถ ายภาพคูกับสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวาง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิ
ซในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั ้นอีกดวย ชม จัต ุรัสเซนตมารคโค ที่มีโบสถเซนตมารคเป็ น
ฉากหลัง สรางดวยสถาปั ต ยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองของเวนิ ซตามอัธยาศัย
ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางกลับเมืองเมสเตร
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารพื้นเมือง พิซซาตนตําหรับอิต าลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอรส)+ของหวาน
พักที่ Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หอเอนปซา
ตั้งอยูที่เมืองปี ซา ประเทศอิต าลี เป็ นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช
เวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัต ิกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหนึ่ ง
จะเป็ นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั ้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันนี้ จนไดช่ อ
ื วา
เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

เวนิส
เวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิ เทีย ดวยความสวยงามและความน าอยูของบาน
เมืองทําให เวนิ ส เป็ นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และที่สําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิ ส เป็ นหนึ่ งในเมือง มรดโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เกาะซานมารโค
เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิ ส

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 เวนิส
เป็ นอนุสาวรียสําริดอันโดดเดนที่ต ั้งอยูในเกาะเวนิ ส ถูกสรางขึ้นในปี 1887 เพื่อเป็ น
เกียรติแกกษัต ริยองคแรกของกษัต ริยอิต าลี

สะพานถอนหายใจ
เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงนี้ มีคุกขังนั กโทษอันน าสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซึ่งถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงนี้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนั กโทษที่เดินขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจเวนิส
เป็ นพระราชวังสไตลเวนิ สโกธิค เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญของเมืองเวนิ ส สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวาง
ศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิต รกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

เมสเตร
เมสเตรเป็ นพื้นที่ฝั่งแผนดินใหญของเวนิ สที่เป็ นสวนหนึ่ งของแควนเวเนโตซึ่งอยูทาง
ตอนเหนื อของอิต าลี ทั้งสองฝั่ งถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักที่มีช่ อ
ื วา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีต ที่นี่ถ ือเป็ นคนละเมืองกับเวนิ ส จนในปี 1926
เมืองนี้ ถ ูกผนวกใหเป็ นเมืองหนึ่ งของเวนิ ส โดยเมสเตรถ ือเป็ นฝั่ งเวนิ สที่อยูดานแผนดิน
ใหญ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิซซาตนตําหรับอิต าลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอรส)+ของหวาน
 Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - อินเทอรลาเกน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็ นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็ นเมืองสําคัญในภาคเหนื อของประเทศอิต าลี
ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี มีช่ อ
ื เสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ
ถายรูปกับ มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหินออน
สถาปั ต ยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนื อจากความวิจิต รงดงาม
แลว ยังประดับประดาไปดวยรูปั้นนั บกวา 3000 รูป ที่สวยงามไมแพกัน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)
นํ าทานเดินทางโดยรถโคช สู เมืองอินเทอรลาเคน เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตาก
อากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลาง
เทือกเขาน อยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ
อิสระใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ น ารักสรางสีสัน
ใหต ัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา 100 ปี ที่งดงามดวยสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดน และยังเป็ นคาสิโนของเมืองอีกดวย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (ฟองดู ตนตําหรับสวิต เซอรแลนด)
พักที่ City Oberland หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน
มิลาน หรือ มิลาโน เป็ นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็ นเมืองสําคัญในภาค
เหนื อของประเทศอิต าลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมือง
มิลานมีช่ อ
ื เสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็ นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิ วยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน
เป็ นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหินออนสถาปั ต ยกรรมโกธิก
ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนื อจาก
ความวิจิต รงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูปั้นนั บกวา 3000 รูป ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหน าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ทรงมา คือสถานที่
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็ นที่พบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ปิ้ งชั้นนํ า



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

อินเทอรลาเคน
เป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและน าคนหาเมืองหนึ่ ง สัมผัสความงามที่เป็ น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซึ่งถือเป็ นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครที่ชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหนึ่ งที่นาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั ้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศน อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสน
สูงชะลูด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ฟองดู ตนตําหรับสวิต เซอรแลนด
 City Oberland หรือเทียบเทา

วันที่ 5



กิจกรรม

กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอด
เขาจุงเฟรา - ลานสฟงซ - ไอซพาเลซ - หมูบานเวงเกน - เลา
เทิรนบรุนเนน - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) สิงโตหินแกะสลัก
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหน าขึ้นสู กรินเดลวาลดกรุน
นํ าทานขึ้นรถไฟ สายจุงฟราวบาหเนน ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน แบบสวิสเซอรแลนดขนานแท
นํ าคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่ งรถไฟชมวิวทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแหงแอลป แลวเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่
สถานี ไคลน ไชเด็กรถไฟที่จะนํ าทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต )
ชมจุดสูงสุดคือลานนํ้ าแข็งขนาดใหญเรียกวา Sphinx นั กทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค
เพราะยอดเขาแหงนี้ ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบ
จุใจ ไมมีเรงรีบ
จากนั ้นนํ าทาน ชม ถํ้านํ้ าแข็ง1,000 ปี ที่สรางโดยการเจาะธารนํ้ าแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมนํ้ าแข็งแกะสลักรูปรางตาง
จากนั ้นชมวิวทิวทัศน และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดใน
โลกพรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัต ตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา
นํ าทานขึ้น สวิสสฟิ งซ หรืออาคารสังเกตุการณ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต ทานสามารถชมวิวไดรอบ 360 องศา
จากระเบียงไดประสบการณแสนประทับใจการเดินทางสู ยุงค ฟราวยอรค-หลังคายุโรป ไปแลวไมไดมาจุดชมวิว จุดนี้ เหมือนมาไม
ถึง
ไดเวลาอันสมควรนํ าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยเสนทางรถไฟอีกดานหนึ่ งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไมใหซํ้าทางเดิม
่

่

่

่

่

ผานเมือง เวนเกน เมืองที่สรางบานแบบสวิต เซอรแลนด ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี ไค
ลน ไชเด็คซึ่งบริเวณสถานี นี้ ลนเกลารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแลว จนกระทั่งถึงเมืองเลาเทนบรุนเน น (LAUTERBRUNNEN)
หลังจากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน
นํ าทานชม สะพานไมชาเปล สัญลักษณของเมืองลูเซิรนสะพาน ไมที่เกาแกมีอายุ หลายรอยปี
นํ าทานชม อนุสาวรียสิงโต สัญลักษณของความซื่อสัต ยและกลาหาญของชาวสวิสเซอรแลนด ที่เสียชีวิต ในประเทศฝรั่งเศส
ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัต ิใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบนหน าผาหิน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Astoria Lucerne Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรินเดอรวาล
เป็ นพื้นที่ชนบทที่มีช่ อ
ื เสียงของสวิต เซอรแลนด อยูเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,034 เมตร ที่นี่
เป็ นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราที่สําคัญจุดหนึ่ ง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูที่นี่ นอกจากนี้ ยังเป็ นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพื้นที่รอบๆ

รถไฟจุงเฟราบาหน
เป็ นเสนทางรถไฟที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสองของยุโรป ซึ่งเป็ นเพียงหนึ่ งในสี่รางรถไฟใน
โลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ เพื่อใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟรา

สถานีไคลนไชเด็ค
จุดเปลี่ยนรถไฟ เพื่อขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ที่องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

ยอดเขาจุงเฟรา
มีความหมายวา สาวน อย เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต ) เป็ นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็ น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงนี้ มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็ นที่นิยมของนั กสกีมาเลนกีฬาที่ทาทายที่นี่

ลานสฟงซ
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกล
ที่ถ ึงชายแดนสวิส

ไอซพาเลซ
ถํ้านํ้ าแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถ ายรูปคูดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานเวงเกน
เมืองปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง เป็ นเมืองบนเขาในประเทศสวิต เซอรแลนด
ซึ่งเป็ นที่นิยมของนั กทองเที่ยว โดยเฉพาะหน าหนาว

เลาเทิรนบรุนเนน
ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉี ยงใตของประเทศสวิต เซอรแลนด ชมวิวทิวทัศน สวยงาม เชย นํ้ าตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็ นเกลียว เกิดจากธารนํ้ าแข็งมี 10 ชั้น และนํ้ าตก
Staubbach นํ้ าไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะที่เขาเลี้ยงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)
เป็ นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมนํ้ารอยส เป็ น
สัญลักษณและประวัต ิศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังป อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้ า ที่จั่วแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่องราวประวัต ิความเป็ นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็ น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานนี้ เคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

สิงโตหินแกะสลัก
เป็ นอนุสาวรียที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็ นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสที่ต ายใน
หน าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งสวนใหญเป็ นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซื่อสัต ยใน
หน าที่ แกะสลักอยูบนหน าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซื่อสัต ยและรักภักดี ที่เสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Astoria Lucerne Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

อินสบรูค - สวนสาธารณะฮอฟการเดน - หลังคาทองคํา เซนตวูลฟกัง - ทะเลสาบวูลฟกัง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองอินสบรุค ประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่งอยูทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย
ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมนํ้าอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแหงรา
ชวงศฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผูที่เขามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียตางก็ต องติดใจมาพักผอนในเมืองแหงนี้
จากนั ้นนํ าทานชมความรมรื่นขอ สวนสาธารณะฮอฟการเดน
ถายรูปกับ วังหลังคาทองคํา เป็ นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรุค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ
Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15
จากนั ้นใหทานไดชอปปิ้ ง เครื่องแกวคริสตัน ซึ่งมีช่ อ
ื เสียงโดงดังสุดของออสเตรีย ใหทานถายรูปบริเวณ River Inn
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร(อาหารจีน)
นํ าทานสู เมืองซังคท โวลฟกัง มีช่ อ
ื มาจาก เซนตโวลฟกัง (heiligen Wolfgang) เมืองที่ต ั้งอยูริมทะเลสาบ โดยนํ าชื่อของนั ก
บุญโวลฟกัง ที่มีชีวิต อยูในชวงปลายศตวรรษที่ 10 และทานไดสรางโบสถเล็กๆ ขึ้นมาหลังหนึ่ งซึ่งปั จจุบันนี้ ก็ไดเป็ นโบสถประจํา
เมืองและมีสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนมากที่สุดแหงหนึ่ งในยุโรป
ชม ทะเลสาบโวลฟกัง เป็ นทะเลสาบธารนํ้ าแข็งซึ่งตั้งอยูในหุบเขาทางตะวันออกในรัฐซาลซบูรกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู
ในแหลงมรดกโลกซัลทซคัมเมอรกูท
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Scalaria Hotel หรือเทียบเทา (ทุกหองสามารถเห็นวิวทะเลสาบ)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อินสบรูค
เป็ นหนึ่ งในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอิน
อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมนํ้าอิน มีลักษณะเป็ นที่ราบแคบ ๆ ๆแทรกตัวอยูระหวาง
เทือกเขาแอลป

สวนสาธารณะฮอฟการเดน
เป็ นสวนสาธารณะที่ใหความรวมรื่น อยูต รงขามพระราชวังฮอฟบูรก ที่มีเอกลักษณที่ยอด
โดม สีเขียวอันสงางาม เดิมเป็ นที่ประทับและที่วาราชการของจักรพรรดิ สรางขึ้นครั้งแรก
ปี คศ1460 และใชเป็ นพระราชวังที่แปรพระราชฐานในชวงฤดูหนาว มีอาคารเรอเนสซองส
ที่ยิ่งใหญ สรางในคศ1563ตามพระประสงคของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่1

หลังคาทองคํา
เป็ นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก ซึ่งเป็ นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับดวย
กระเบื้องทองแดงเครือบทอง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เซนตวูลฟกัง
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศออสเตรีย มีโบสถประจําเมือง มี
สถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนมากที่สุดแหงหนึ่ งในยุโรป และยังเป็ นเมืองมารเก็ต ทาวน เมือง
รีสอรทเพื่อสุขภาพที่มีความสําคัญทางดานประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมอีกเมืองของ
ประเทศออสเตรีย

ทะเลสาบวูลฟกัง
มีความยาว10.5 กิโลเมตรลอมรอบไปดวยภูเขาSchafberg ซึ่งอยูทามกลางเทือกเขาแอ
ลป มีความสูง1783เมตร



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Scalaria Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 7


กิจกรรม

ฮัลชตัทท - ทะเลสาบฮัลสตัท - ไบนเอาส - ชาลสบวรก - บาน
เกิดโมสารท - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นทานเดินทางสู เมืองฮัลลทัทท เมืองไดช่ อ
ื วาตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลก ฮัลลทัทท เป็ นเมืองทองเที่ยวเล็กๆ ที่ต ั้งอยูทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใตของทะเลสาบฮัลลทัทท (Lake Hallstatt) หรือ
ฮัลลชตัททเทอรซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัต ิศาสตร
ที่สําคัญมากแหงหนึ่ งของประเทศออสเตรีย
อิสระใหทานเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเขาไปพิสูจน ความกลาที่ ไบน เอาส หรือ โบน เฮาส ซึ่งเป็ น
อาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเป็ นที่เก็บหัวกะโหลกมากกวา 1,200 กะโหลกสวนใหญเป็ นคนที่เสียชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 18-19
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทรา
จากนั ้นนํ าทานออกเดินทางไปยังเมืองซาลสเบิรก เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็ นเมืองหลวง
ของรัฐซาลซเบิรก เมืองเกาของซาลทซบูกรกและสถาปั ต ยกรรมบาโรกเป็ นหนึ่ งในใจกลางเมืองที่ถ ูกดูแลรักษาอยางดีที่สุดใน
กลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดวยกัน และไดรับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ.2540
้

้

จากนั ้นนํ าทานเดินขามสะพานขามแมนํ้าซาลซาค ไปยังยานถนนคนเดิน
นํ าทานไปถายรูปบานโมสารท จากดานนอก จากนั ้นใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของฝาก
นํ าทานเดินทางสู ใจกลางนครมิวนิ ค เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเป็ น
หนึ่ งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบนแมนํ้าอีซาร เหนื อเทือกเขาแอลป )
นํ าทานชม จัต ุรัสมาเรียนพาซ ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิ ค ที่ต ั้งของศาลาวาการเมืองเกาที่งดงามดวยศิลปะโกธิค และ
วิหารแมพระ โบสถใหญที่มีโดมเป็ นรูปทรงคลายหัวหอมใหญ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ ภัต ตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร
พักที่ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮัลสตัทท
หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็ นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพื้นเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดช่ อ
ื วาสวยงามและโดงดังที่สุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

ทะเลสาบฮัลสตัท
เป็ นทะเลสาบสุดสวยทามกลางหุบเขาอันงดงามของพื้นที่ราบสูงออสเตรีย ที่นี่มีอากาศ
เย็นตลอดปี มีจุดที่มีความลึกที่สุดอยูที่ 125 เมตร

ไบนเอาส
เป็ นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรหนึ่ งในฮัลสตัท ภายในเป็ นที่เก็บหัว
กะโหลกมากกวา 1,200 กะโหลกสวนใหญเป็ นคนที่เสียชีวิต ในศตวรรษที่ 18-19



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปลาเทรา

ชาลสบวรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสี่ของออสเตรีย ไดช่ อ
ื วาเป็ นนครหลวงแหงศิลปะบารอค เป็ น
สถานที่ถ ายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของยู
เนสโก มีฉากหลังเป็ นเทือกเขาแอลป เป็ นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรีย ของเยอ
รมณี เรียกวา ระยะทางแคปาหินถึง ดินแดนแถบนี้ เป็ นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

บานเกิดโมสารท
เป็ นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซึ่งปั จจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็ นพิพิธภัณฑ เพื่อใหความรู
กับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปิ นเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปปั้ นโมสารทแบบใกลชิด

มิวนิค
เป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็ น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็ นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอื่นๆ
ในยุโรป

จัตุรัสมาเรียน
ที่นี่เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนั ดพบ มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม เป็ น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งที่นาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปปั้ นพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ที่มีจุดเดนอยู
ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel ที่มีต ุกตาออกมาเตนระบํา



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน+เบียร
 Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทียบเทา

วันที่ 8


กิจกรรม

พิพิธภัณฑBMW - สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา - ทา
อากาศยานมิวนิค - ทาอากาศยานโดฮา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู BMW WELT อาคารสถาปั ต ยกรรมสมัยใหมภายในจัดแสดงรถยนตรุน ใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของรถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึก
จากนั ้นนํ าทานไปยัง สนามอัลลิอันซอาเรนา มีช่ อ
ื เลนวา "เรือยาง" เป็ นสนามฟุต บอลในประเทศเยอรมนี ตั้งอยูทางทิศ
เหนื อของเมืองมิวนิ ก เริ่มกอสรางตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเสร็จสมบูรณเปิ ดใชงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2548รวมคากอสรางทั้งหมด 340 ลานยูโร
ตามอัธยาศัยจากนั ้นนํ าทานออกเดินทางสูสนามบิน มิวนิ คพื่อเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
บาย
15.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 085 / QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑBMW
เป็ นนิ ทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา 120 คันและเครื่องยนตต างๆที่
ผานมาในประวัต ิศาสตรของแบรนด BMW

สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา
สนามบอลของเมืองมิวนิ ค ซึ่งเป็ นฐานทัพของทีมฟุต บอลประจําเมืองชื่อบาเยิรนมิวนิ ค มี
ฉายาวาหวงยางเพราะทรงของสนามจากดานนอก

ทาอากาศยานมิวนิค
หรือชื่ออยางเป็ นทางการวา ทาอากาศยานมิวนิ กฟรานซโยเซฟชเทราซ ทาอากาศยานแหง
นี้ ต ั้งอยูที่มิวนิ ก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิ กเป็ นทาอากาศที่ใหญเป็ นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิ รต และเป็ นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา



ทาอากาศยานโดฮา

คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูที่กรุง
โดฮา และยังเป็ นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



หมายเหตุ

วันที่ 9


กิจกรรม

บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บาย
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดีพรอมความประทับใจมิรูลืม



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

่

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนั ดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมคืนคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการ
บิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชน สูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการไดต ามความเหมาะสมโดยไม
ตองแจงลวงหน า และสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชน สูงสุด
กับทาน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ
และประโยชน ของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็ นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต , ของ
มีคา, กระเป าเงิน, กระเป าเดินทาง เป็ นตน

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาล
ปี ใหม / เทศกาลสงกรานต มัดจําทานละ 40,000 บาท
สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ต าม มิ
ฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (นํ้ าหนั กกระเป าใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม
/ กระเป าถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)
2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3) คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5) คาหองพักในโรงแรมที่ระบุต ามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เนื่ องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็ นผลทําใหต องมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความเหมาะสมและผลประโยชน ของ
คณะผูเดินทางเป็ นสําคัญ)
6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุต ามรายการ
7) คาบัต รเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุต ามรายการ
8) คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)
9) คาบริการนํ าทัวรโดยหัวหน าทัวรผูมีประสบการณ
10) คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั ้น ทานใดตองการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดตอบริษัททัวร

อัตรานี้ไมรวม:
1) ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีต องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
3) คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนื อจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
4) คานํ้ าหนั กสวนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) คาทิปหัวหน าทัวร 20 ยูโรตอทาน
6) คาทิปพนั กงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร)
่

่

กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร

วีซา
การขอวีซาอิต าลี
ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ต อเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟิ รมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานั ดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้ วมือ โดยมี
เจาหน าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูต เป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็ นผูกําหนด ทานที่มีความ
ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ ูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต ตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็ นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้น มิไดเป็ นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน
กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
ทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
คาธรรมเนี ยมวีซา คาดําเนิ นการและ คาบริการ 4,500 บาท
คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่ องจากบริษัทจองตั๋วเป็ นตั๋วกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได
คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที
สิ้น

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%ไมวากรณีใดๆทั้ง

ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานั ดหมายตามที่สถานทูต กําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินใหทาน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ
เอกสารประกอบการขอวีซาอิต าลี
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต )
1. หนั งสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนั งสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหน าวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า
2. รูปถายปั จจุบันหน าตรง 2X1.5 นิ้ ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั ้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2
รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิก
๊ อายในการถายรูป / หามใสเครื่องประดับใน
การถายรูป
ๆ

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัต ร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ น
ื
4. สําเนาบัต รประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาสูต ิบัต ร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ)

7. กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้น และใหระบุ
วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมต องมาแสดงตัว ณ วันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้นและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุช่ อ
ื บิดา) (แมต องมาแสดงตัว ณ วันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้นและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุช่ อ
ื มารดา) (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัต ร เพื่อเป็ นการยืนยัน

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรต ของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัต รประชาชนของพอและแม)
7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน
สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็ นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ น
ื จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนั งสือรับรองบุต รบุญธรรม เป็ นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั ้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมต องระบุสถานฑูต ) ไมต องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผูเดินทางเป็ นเจาของกิจการ : ใชหนั งสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผูเดินทางเป็ นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ อ
ื ผูเป็ นเจาของรานคา ( สําเนา)
8.3 กรณีที่เป็ นพนั กงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุช่ อ
ื -นามสกุล , ตําแหน ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทํางาน
, เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน
)
8.4 กรณีที่เป็ นขาราชการ : ใชหนั งสือรับรองจากหน วยงาน พิมพเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น ( ใสปี เป็ น ค.ศ. เทานนั ้น หามใสปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัต รขาราชการบํานาญ
8.6 กรณีเป็ นนั กเรียนนั กศึกษา ตองมีหนั งสือรับรองจากสถาบันศึกษานั ้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปี ที่ศึกษา พิมพเป็ นภาษา
อังกฤษเทานั ้น / พรอมสําเนาบัต รนั กเรียน นั กศึกษา ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็ นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูปถาย
สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางน อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั ้น)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั ้น พรอมหนั งสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตองเป็ นบัญชีเดียวกันเทานั ้น (กรุณานํ าสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต ํ่ากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออก
ของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
ถาในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไมไดอัพเดททุกเดือนรบกวนใหขอสเตทเมนจากธนาคาร (ขอสเตทเมนเป็ นภาษาไทย)**
การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี
ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชในการยื่นวีซา
ตองปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั ้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหน านั ้น จะใชเป็ นเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการเงินไมได สถานฑูต จะขอเอกสารเพิ่มเติม อยางไรก็ต าม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพื่อเตรียมการลวงหน า
และ สง Fax สมุดบัญชีหน าสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพื่อใชในการแนบเป็ นเอกสารยื่นวีซาตอไปได หรือ ถาย
เอกสารหน าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ย่ น
ื วีซา
การขอหนั งสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นั บ
จากวันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนั งสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557
หนั งสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั ้นเทานั ้น จดหมาย
รับรองจากธนาคารใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต องระบุสถานฑูต ) โดยไมต องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง
(ชื่อในหนั งสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะตองถูกตองและตรงตามหน าพาสปอรต วันที่ขอหนั งสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหน าพาสปอรต ไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)
สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
10. ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช
จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุต รได / สามี ภรรยา ที่จด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ป า, น า, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)
- กรณีเป็ นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้
เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก
10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชย่ น
ื วีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน หนั งสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุช่ อ
ื ผูถ ูกรับรองคาใชจายดวย
11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70 ปี บริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยื่นวีซา
12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูต างประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิต าลี ณ ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เป็ นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของ
สถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามแตสถานการณและคุณสมบัต ิของลูกคา
วันที่มายื่นวีซากรุณานํ าสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดิมรบกวนนํ าเลมเกามาดวย)
่

่

่

่ ่

เอกสารทุกอยางที่เป็ นสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูต ิบัต ร , นํ าตัวจริงมาวันที่ย่ น
ื วีซา
ดวย

หมายเหตุ
อัต รานี้ ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวร 20 ยูโรตอทาน คาทิปพนั กงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร)
ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปี ขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์ นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางน อยกวา 20 ทาน สําหรับทานที่เป็ นมุสลิม ,
ทานมังสวิรัต ิ , ไมทานหมู , ไมทานเนื้ อ , ไมทานไก , ไมทานปลา โปรดแจงลวงหน าอยางน อย 2 สัปดาห
ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหน ากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูต อ
ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคา
ใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟิ รม 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ
หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ
1.)ในการยื่นวีซา ทางบริษัท จะทําการนั ดหมายกับสถานทูต และสถานทูต จะเป็ นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เป็ นการยื่น
วีซาแบบกรุปเทานั ้น(ปกติสถานทูต จะใหเขาไปยื่นวีซา 15 วันกอนเดินทาง) ซึ่งอัต ราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว
2) ในกรณีที่ทานไมสามารถมายื่นวีซาตามวันที่บริษัทแจงไว ทําใหวันยื่นวีซาเหลือน อยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทานจะตอง
จายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานสามารถจายเงินที่ต ัวแทนยื่นวีซาดวยตัว
ทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา

การยกเลิก
การยกเลิกตองแจงลวงหน า 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั ้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)
ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปี ใหม / เทศกาลสงกรานต มัดจําทานละ 40,000 บาท
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็ นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็ นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร
กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 10 วัน เนื่ องจากมีคาใชจายในการดําเนิ นการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

