


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-
เมืองเวโรนา	-	จตุรัสเออรเบ	-	โรมัน	อารีนา	หรือ	โรงละครโรมันกลางแจง	-
บานของจูเลียต	-	เมืองเวนิส

พักที่
Delfino
Venice
Mestre
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

3 เมืองเวนิส	-	เกาะซานมารโค	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	-
สะพานถอนหายใจ	-	พระราชวังดอจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	โรงงานแกวมูราโน	-
ลองเรือกอนโดลา	-	อินสบรูค	-	สวนสาธารณะฮอฟการเดน	-	หลังคาทองคํา

พักที่
Euro
Park
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

4 ฮัลชตัทท	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน

พักที่
Mercure
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

5 เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	เมืองฟุสเซน

พักที่
Mercure
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

6 เมืองชาฟฟเฮาเซิน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	กรุงเบิรน	-	บอหมีสีนําตาล	-
มารคกาสเซ	-	ถนนจุงเคอรนกาสเซ	-	ถนนกรัมกาสเซ	-	หอนาฬิกาประจําเมือง
หรือ	นาฬกาไซทกล็อคเคน	-	มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส	-	อินเทอรลาเกน

พักที่
City
oberlanf
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

7 กรินเดอรวาล	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	ลานสฟิงซ	-	ไอซพาเลซ	-	เมืองลูเซิรน

พักที่
Astoria
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

8 ทะเลสาบลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชา
เปล	บริดจ	-	สนามบินซูริค

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿83,900
฿72,900 ฿83,900	฿72,900 ฿83,900	฿72,900 ฿15,000

9	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 ฿86,900
฿79,900 ฿86,900	฿79,900 ฿86,900	฿79,900 ฿15,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

17.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	P	สายการบิน	กาตาร	แอรเวยสเจา
หนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ	และบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
19.30	น.	บินสูกรุงมิลาน	โดยสายการบิน	กาตารแอรเวย	เทีย่วบินที	่QR833/123	แวะเปลีย่นเครื่อง

ทีส่นามบินโดฮา	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.55	น.	เดินทางถึงสนามบินมิลาน	เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น

และศิลปะ	ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่น	หลังผานพิธีการดานศุลกากรเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางสู
ใจกลางเมืองมิลาน
นําทาน	ถายรูปกับ	มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณทีโ่ดดเดนทีสุ่ดของ

เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	500	ปี
ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3,000	รูป	ที่
สวยงามไมแพกัน	จากน้ันอิสระใหทานช็อปป้ิงสินคา	แบรนด	ดัง	บริเวณ	อาคารแกลเลอเรีย	วิคตอริโอ	เอมานู
เอล	2	ซึ่งเป็นหางหรือศูนยการคาที่เกาแกที่สุดในโลก
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	เมืองเวโรนา	(VERONA)	เมืองที่โดงดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของวิลเลี่ยม

เชกสเปียร	ชื่อโรมิโอและจูเลียต
นําทานชม	ยานเมืองเกา	ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ	นําทานสู	จตุรัสเออรเบ	ที่รายลอมไปดวย

คฤหาสน,	วังเกาของตระกูลที่เคยปกครองเวโรนา
ระหวางทาง	ผานชม	ความยิ่งใหญภายนอกของ	โรมัน	อารีนา	สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัย

โรมัน	เพลิดเพลินกับการ	ชอปป้ิงสินคา	ที่	ระลึก	และ	สินคาแบรนดเนม	ที่มีใหทานไดเลือกอยางมากมาย
ตามอัธยาศัยบริเวณ	จัตุรัสเมืองเกา	นําทานชม	อดีตบานของจูเลียต	ปัจจุบันหนาบานจูเลียตคือ
รานArmani
ชม	ระเบียงหินออนเล็กๆ	ที่จูเลียตเคยยืนอยูโดยมีโรมิโอมาคอยเฝาขอความรักอยูดานลางตั้งอยูที่บานเลข

ที่	27	ถนน	แคปเปลโล	(Cappello)	ใน	เมืองเวโรนา	(Verona)	บริเวณบานมีรูปป้ันจูเลียตที่เป็นบรอนซป้ันโดย
N.Costantini	วากันวาใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ใหไปจับที่หนาอกของจูเลียต
นอกจากน้ีภายในบริเวณกําแพงบานจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไมเห็นสีกําแพง

เดิม	และยังมีบริการโทรศัพทสําหรับคนที่ไมไดมากับคนรักใหไดเซยฮัลโหลหากันวาโทรมาจากบานจูเลียตแหง
น้ี	ไดเวลานัดหมาย



นําทานเดินทางสู	เมืองเวนิส	เมรเตร	(VENICE)	เมืองบนเกาะ	เจาของฉายา	ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก
ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของ
ทะเลเอเดรียติกและยังเป็นบานเกิดของนักเดินทางผูยิ่งใหญ	มารโคโปโล

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก	+	ของ

หวาน)
พักที	่Delfino	Venice	Mestre	หรือระดับเดียวกัน

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เวโรนา	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา	แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี	เป็น
สถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเหตุที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เห็นไดงานนิทรรศการประจําปีหลายงาน	โรงละคร	และอุปรากรในโรงละคร
กลางแจงที่สรางโดยโรมัน

ในสมัยโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง	รวมทั้ง	เป็นตลาดขาย
สมุนไพรเมื่อหลายรอยปีกอนดวย	ปัจจุบัน	เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	มีน้ําพุ
รานกาแฟนารักนาน่ังเพลินๆ	และรานคามากมาย	อีกทั้งยังเป็นตลาดขนาด
ยอม	ที่มีเอกลักษณที่ตางจากจัตุรัสใหญของเมืองอื่นๆ	ภายในจัตุรัส	เป็นแหลง
ขายผักผลไม	และขายสมุนไพรดวย	แตในชวงกลางคืนจัตุรัสแหงน้ีจะคราครํ่า
ไปดวยผูคนที่ออกมาสังสรรคกันในยามราตรี



อารีนา	สนามทรงรีที่สรางดวยหินออนสีชมพูกวา	1,900	ปีมาแลว	มีสภาพ
สมบูรณไมแพโคลอสเซียมในโรมแตมีขนาดเล็กกวา	ดวยเหตุน้ี	เวโรนา	ถึงได
รับฉายาวา	Little	Rome	และในฤดูรอนที่น่ีก็จะถูกใชเป็นสถานที่แสดง
คอนเสิรต	โอเปรากลางแจง

สถานที่เป็นตนกําเนิดของเรื่องราว	โรมิโอกับจูเลียต	ที่ซึ่งสาวๆ	ที่ผิดหวังกับ
ความรักจะมาเขียนจดหมาย	เขียนขอความบอกและอธิฐาน	ใหประสบความ
สําเร็จกับความรัก

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง	สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก	+	ของหวาน)
	พักที่	Delfino	Venice	Mestre	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	เดินทางสู	เกาะเวนิส	เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	“เมือง

ที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	มีเกาะเล็กใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมมากกวา	400	แหง
เดินทางสู	เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิสระหวางทางทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอร

เอมานูเอลที่	2	บิดาของชาวอิตาเลี่ยน	ใหทานไดถายภาพคูกับสะพานถอนหายใจ	ที่เชื่อมตอระหวาง	“Doge
Palace”	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนใน
ยุคสมัยน้ันอีกดวย
ชม	จัตุรัสเซนตมารคโค	ที่มีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง	สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน	อิสระเลือก

ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องแกวมูราโน	ตนตํารับของการเป าแกวของชาวมูราโน
เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน	โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ	และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักทอง
เที่ยวทั่วโลก
ทานที่ตองการลองเรือกอนโดลา	ชมวิวบรรยากาศของเวนิส	กรุณาติดตอหัวหนาทัวร	(ใชเวลาประมาณ	30

นาที	)	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับเมือง	เมสเตร
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอินสบรุค	ประเทศออสเตรีย	เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล	ซึ่งอยูทางตะวันตกของ

ประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ําอินน	กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป	เดิมเป็นเมืองตากอากาศของ
จักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแหงราชวงศฮอฟบวรก	เพราะอากาศดีมากผูที่เขามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียตางก็
ตองติดใจมาพักผอนในเมืองแหงน้ี	ไมวาจะเป็น	พระนางมาเรีย	เทเรเซีย	ผูยิ่งใหญ	หรือแมแตนโปเลียน	โบนา
ปารต	ระหวางทางพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศนของสองขางทาง
จากน้ันนําทานชมความรมรื่นของสวนสาธารณะฮอฟการเดน	ถายรูปกับ	วังหลังคาทองคํา	เป็นสัญลักษณ



สําคัญของเมืองอินสบรุค	ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา	สรางขึน้โดยจักรพรรดิ	Friedrich	ที่	4	ในชวงตนศตวรรษที่	15
สําหรับเป็นที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล	ตอมาจักรพรรดิ	Maximilian	ทรงปรับเปลี่ยนโกลเดนรูฟใหเป็น
สไตลโกธิกผสมบาโรก	และไดทรงตกแตงสวนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงดวยทองคําแท	จํานวน	2,738
แผน	เพื่อใชเป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลตางๆ	ที่จัดขึน้บริเวณจัตุรัสดานหนาที่ประทับ
ปัจจุบันโกลเดนรูฟกลายเป็นสํานักงานการประชุมอัลไพนนานาชาติ	เสาสูงอนาซอล	จากน้ันใหทานไดชอปป้ิง

เครื่องแกวคริสตัน	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังสุดของออสเตรีย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Euro	Park	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุง
โรม	กษตัริยวิกเตอรเอ็มมานูเอลที่	2	เป็นกษตัริยพระองคแรกของอิตาลี	ผูรวม
รวมชาติอิตาลีเขาไวดวยกัน	ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน
สรางขึน้ในปี	1895-1911

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก



จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

สถานที่สําหรับ	การโชวเทคนิคการเป าแกวซึ่งมีความชํานาญ	และสอนกันใน
เฉพาะวงศตระกูลเทาน้ัน

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป

เป็นสวนสาธารณะที่ใหความรวมรื่น	อยูตรงขามพระราชวังฮอฟบูรก	ที่มี
เอกลักษณที่ยอดโดม	สีเขียวอันสงางาม	เดิมเป็นที่ประทับและที่วาราชการของ
จักรพรรดิ	สรางขึน้ครั้งแรกปีคศ1460	และใชเป็นพระราชวังที่แปรพระ
ราชฐานในชวงฤดูหนาว	มีอาคารเรอเนสซองสที่ยิ่งใหญ	สราง
ในคศ1563ตามพระประสงคของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่1

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



ทานทีต่องการลองเรือกอนโดลา	กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันทานเดินทางสู	เมืองฮัลลทัทท	เมืองไดชื่อวาตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก	จนไดรับการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ฮัลลทัทท	เป็นเมืองทองเที่ยวเล็กๆ	ที่ตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบ
ฮัลลทัทท	(Lake	Hallstatt)	หรือ	ฮัลลชตัททเทอรซี	(Hallstatter	See)	ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท
(Salzkammergut)	ภูมิภาคทางประวัติศาสตรที่สําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศออสเตรีย
อิสระใหทานเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย	หรือทานสามารถเขาไปพิสูจนความกลาที่	ไบนเอาส	หรือ	โบน

เฮาส	ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลกมากกวา	1,200	กะโหลก
สวนใหญเป็นคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่	18-19

รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ใจกลางนครมิวนิค	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูร

ก)	และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบนแมน้ําอีซาร	เหนือเทือกเขาแอลป
นําทานชม	จัตุรัสมาเรียนพลาส	ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค	ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองเกาที่งดงามดวย

ศิลปะโกธิค	และวิหารแมพระโบสถใหญที่มีโดมเป็นรูปทรงคลายหัวหอมใหญ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา	ณ
ยานถนนคนเดิน	ซึ่งจะมีหางสรรพสินคามากมายหลายแหง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที	่ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร
นําเขาทีพ่ัก	ณ	Mercure	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป



เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

	รับประทานอาหารคํ่าที่	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร
	พักที่	Mercure	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโฮเฮนชวานเกา	(Hohenschwangau)	เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย	ผานเสนทางสายที่มีทิวทัศนอันสุดแสนโรแมนติค	ทามกลาง
ธรรมชาติของเขาสูง
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)

ชวงบาย
นําทานเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)

โดยรถบัสเล็ก	(	หากชวงทีห่ิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเทีย่ว	เน่ืองดวยเพื่อความ
ปลอดภัยทางบริษทัฯ	จะนําคณะเดินขึ้น-ลงปราสาท	เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย	)
นําทานเขาชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด	ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน	ตั้งตระหงานอยู

บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย	ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจาลุดวิคที่	2	หรือ	เจาชายหงสขาว	พระเจาลุดวิก
ทรงเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเป็นปริศนา	(eccentric)	และผูที่สิ้นพระชนมในสถานการณที่คอนขางมี
เงื่อนงํา	สุขภาพจิตของพระองคในบั้นปลายอาจจะไมปกติแตก็ไมมีหลักฐานทางการแพทยที่เป็นที่ยืนยันได
แนนอน
แตสิ่งที่ทรงทิ้งไวเป็นมรดกแกชนรุนหลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที่ทรงกอสรางที่รวมทั้งวังและปราสาท

ใหญโตที่ทั้งหรูหราโออาและเต็มไปดวยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแหง	รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตนซึ่ง
เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักกันทั่วโลก	และทรงเป็นผูอุปถัมภริชารด	วากเนอร	คีตกวีและนักเขียนดนตรี
โอเปราคนสําคัญของเยอรมนี	ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม	โดยการ
ออกแบบของ	คริสเตียน	แยงค
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ในรัฐบาวาเรีย	ประเทศเยอรมนี	ในเขตออสทัลลกอย

เป็นเมืองเล็กๆที่มีเสนทุกฤดู	นําทานชมยายเมืองเกา	ซึ่งมีความสวยตึงตาที่ทานมิอาจลืมได

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที	่ภัตตาคาร
นําเขาทีพ่ัก	ณ	Mercure	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)



ปราสาทนอยชวานสไตน	หากชวงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเที่ยว	เน่ืองดวยเพื่อ
ความปลอดภัยทางบริษทัฯ	จะนําคณะเดินขึน้-ลงปราสาท	เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่าที่	ภัตตาคาร
	พักที่	Mercure	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางศเขาสู	ซาฟเฮาสเซน	เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ	นําคณะชมความสวยงามของน้ํา

ตกไรน	ซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป	แมน้ําแหงน้ีเกิดขึน้จากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลปเริ่มจากเป็นลําธารเล็กๆผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอนสะแตนที่กั้นพรหมแดนระ
หวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี	สัมผัสความตระการตาของสายน้ําตก	พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไว
เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงเบิรน	เมืองหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็น

อยางยิ่งจนไดรับการอนุรักษ	และประกาศใหเป็น	มรดกโลกจากองคการยูเนสโก	Unesco

นําคณะชมเที่ยวชม	เบเร็นกราเบ็นหรือบอหมี	สัตวที่เป็นสัญลักษณของเมืองซึ่งปัจจุบันไดถูกยายไปอยู
บริเวณสนามหญาริมแมน้ํา
จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสูยาน	มารคกาสเซยานเมืองเกาซึ่งปัจจุบัน	เต็มไปดวยรานดอกไมและรานบูทีค

เป็นเขตที่ปลอดมลพิษ	ไมใหรถยนตวิ่งผาน	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว	นําชมอาคารเกา	อายุ	200-300	ปี
ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ	ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ	ของเมืองน้ีเขาสู	ถนนครัมกาสเซ	เต็มไปดวยรานภาพวาด

และรานขายของเกาในอาคารโบราณ
ชมนาฬิกาไชทกล็อคเคนอายุกวา	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา	ชมมหาวิหารเซนต

วินเซนตรัทฮาวน	และกรุงเบอรนยังเป็นเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป	ใหทานไดเดินเที่ยวชม
เมือง...พรอมชมอดีตบานพักของไอซไตน	ซึ่งเคยใชชีวิตอยูในเมืองน้ี..	.

ไดเวลาอันสมควรนําคณะออกเดินทางตอสู	เมืองอินเทอรลาเกนเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด
ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมืองตั้งอยูระหวางทะเลสาบสอง
แหงคือ	Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟรา
อันลือชื่อ,	นาฬิกาดอกไม,	สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส
และยังใชเป็นฉากภาพยนตไทยเรื่อง	วันน้ีที่รอคอย



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารพื้นเมือง	ใหทานไดลิ้มลองเมนูฟองดูวแบบตนตําหรับ	ทีข่ึ้นชื่อของสวิส	หมู	+

ไก	+	เฟรนชฟราย	+	ไอศกรีม
พักที	่City	oberlanf	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน	(Schaffhausen)	เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร
แลนด	เป็นที่ตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง	อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร	บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของ
น้ําตก	หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

สัญลักษณของกรุงเบิรน	บอเลี้ยงหมีน้ี	เป็นหนา	เป็นตา	ของเมือง	เบิรน	เลยก็
วาได	เพราะวากอนที่แขกตางเมืองจากประเทศไหนๆ	เมื่อมาถึงเมืองน้ี	ก็ตอง
แวะเขามาชม	เจาหมีกอน	เพราะวา	สถานที่ตั้งอยูกอนเขาเมือง	และบางวันก็
อาจจะมีผูดูแลหมี	นําหมีออกมาใหชม	ความนารักของหมีในชวง	ฤดูรอน	และ
ฤดูหนาว

ยานเมืองเกาที่ปัจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค	เป็นยานที่
ปลอดรถยนต	จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว



ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองน้ี	และนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม	ชอปป้ิงสินคา
บนถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี	มีถนน	ครัมกาสเซ	ที่เต็มไปดวยรานภาพ
วาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ

เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ	ชมนาฬิกาไซ
ทคล็อคเคนทรัม	อายุ	800	ปี	ที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละ
ครั้ง

หอนาฬิกาแหงน้ีมีความโดดเดนในสถาปัตยกรรมการสรางดวยความสวยงาม
หนาปัดทําดวยทองแดงขนาดใหญและยังมีหนาปัดขนาดเล็กอีกหน่ึงเรือนอยู
ดานลางภายในหนาปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะ	แสดงเวลา	วัน	เดือน	ปี	และ
จักรราศี	สรางเพื่อเป็นประตูเมือง	ไฮไลทที่ตองรอชมทุก	ๆ	5	นาที	กอนจะครบ
รอบชั่วโมงจะมีตุกกาออกมาเตนระบํา

มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส	หรือมหาวิหารแหงกรุงเบิรน	เป็นมหาวิหารที่
เกาแกของกรุงเบิรน	ในประเทศสวิสเซอรแลนด	ถูกสรางขึน้ในสไตลกอธิค
เมื่อปี	1421.	มีความสูง	อยูที่	100.6	เมตร	(330	ฟุต	)	สรางเส็จสมบูรณ	ในปี
1893	เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศสวิสเซอรแลนด	และเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของประเทศสวิสอีกดวย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	รับประทานอาหารพื้นเมือง	ใหทานไดลิ้มลองเมนูฟองดูวแบบตนตําหรับ	ที่ขึน้ชื่อของสวิส	หมู	+	ไก	+	เฟรนชฟ
ราย	+	ไอศกรีม

	พักที่	City	oberlanf	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชว
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึน้มุงหนาขึน้สู	หมูบานกรินเดลวาลดระหวางการเดินทางทาน

จะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดขนานแท	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ



หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต	ฝูงวัวพื้นเมืองที่
กระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูทั่วบริเวณ	ลําธารน้ําธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้ง
ตระหงานขาวโพลน	ซึ่งจะทําใหคณะไดรับความประทับใจเป็นอยางยิ่ง
พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ	นัง่รถไฟชมวิวทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูงแหงแอลป

แลวเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลนไชเด็กรถไฟทีจ่ะนําทานเดินทางลอดอุโมงคทีช่าวส
วิสฯไดขุดเจาะไวทีค่วามสูงถึง	3,464	เมตร	จนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	Top	of	Europe
บนยอดเขาจุงเฟรา	ซึ่ง	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)

จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา	Sphinx	นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแหง
สวรรค	เพราะยอดเขาแหงน้ีปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี	ในปี	2001	อิสระใหทานถายภาพความประทับ
ใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงฟราว

ชวงบาย
พรอมนําคณะเขาชม	ถํ้าน้ําแข็ง1,000ปี	Ice	Palace	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง
จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะทีล่านพลาโต	Plateau	พรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย...ได

เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ
จากน้ันออกเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองลูเซิรน	Lucerne	เมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุด

ยุโรปใหทานไดชอปป้ิงสินคาขึน้ชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนดนานาชนิด	อาทิ	มีดพับสวิสฯ	,ช็อคโกแล็ต	,ของซู
วีเนียรตางๆ	และที่ทานไมควรพลาดคือ	นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด	จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง	อาทิ	บุคเคอเรอร,	กือเบอลิน	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Astoria	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป	ที่ระดับความสูงถึง	3,571	เมตร	สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขาจุงฟราว



ถํ้าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Astoria	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	ทะเลสาบลูเซิรน	ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูทามกลางหุบเขา	มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขา

โอบลอม	ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน	เป็นอาคารบานเรือนแบบสมัยใหม	มีถนนเลียบไปตามเนิน
เขาตลอดระยะทาง	ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ	อากาศริมทะเลสาบเย็นสบายเหมาะแกการพักผอน
หยอนใจชาวเมือง	และนักทองเที่ยว
นําคณะเขาชม	อนุสาวรียสิงโต	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสฯ	ในดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและ

จงรักภักดี	ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจาหลุยสที่16	แหงประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวัง
ในคราวปฏิวัติใหญ	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	ค.ศ.1792

ใหคณะไดเดินชื่นชมในความเกาแกของเมือง	อาคารโบราณ	และ	สะพานไมคาเปล	อันเกาแก	ที่มีอายุ
มากกวา	600	ปี	ที่สรางทอดตัว	ขามแมน้ํารอยส	ตั้งแตศตวรรษที่	14	โดยสะพานแหงน้ีถือวาเป็นสะพานไมที่มี
ความเกาแกที่สุดของยุโรป
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติซูริค	เพื่อทําการเช็คอิน	และทําTAX	REFUND

ชวงบาย
17.30	น.	เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	กาตารแอรเวย	เทีย่วบินที	่QR	096/QR	834	แวะ

เปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เสนทางเดินเรือในลูทะเลสาบเซิรน	เป็นเสนทางเดินเรือในทะเลสาบ	ที่ยาว
ที่สุดในทวีปยุโรป	ยังมีเรือกลไฟคลาสสิก	ที่ใชกังหันน้ําใหบริการ	รอบ	ๆ
ทะเลสาบมีเสนทางการเดินป ามากมาย	รวมทั้งเสนทางขี่จักรยานพื้นราบ	และ
เสนทางจักรยานภูเขา

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

13.20	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ดวยความสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย
ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ
เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน

3.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย	แต
ยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน
พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน

5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง
6.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และ
อํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานัน้	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

7.	ทางบริษทัเริ่มตน	และจบ	การบริการ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตาง
ประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะให
กรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

8.	ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	เพื่อมาส
แกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก

9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด
100%ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

10.	ในกรณีที่ทางบริษทัขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษทั	และสงผลทําใหวีซาไม
ผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท	กรณีวีซาไมผานการ
พิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือและ
หักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	(ECONOMY	CLASS)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	ในกรณีมีความประสงคอยูตอ
จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ
30	กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)
4.	คา	COACH	TAX	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น



สําคัญ)
6.	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7.	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8.	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	SCHENGEN	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะ

ผานหรือไม)
9.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
10.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ

ACE	INSURANCE	LIMITED	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4.	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)
5.	คาทิปหัวหนาทัวร	20	ยูโรตอทาน
6.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	(ทานละ	2	ยูโร/คน/วัน)

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมัน
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)	
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง

มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	กวาง	3.5	ซม.	สูง	4.5	ซม.	(รูปหนาใหญ)	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาว

เทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน	เหมือนกันทั้ง	2	รูป)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
7.1	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	(พอและเมตองมาแสดงตัว
ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.4	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครอง
ของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความปกครองของผู
อื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม	เป็นตน	พรอม
แนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	

8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทาน้ัน**จดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	เงิน
เดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษ
เทานัน้	
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้



8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ
เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง
แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ

9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)
9.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานัน้	พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันทีย่ื่นวีซา

-	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ
ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
-	การปรับสมุดบัญชีธนาคาร	ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน	และ	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******

10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
10.1	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับ

ผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจายให
บุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
-	เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
-	กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก
-	กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน

10.2	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย	พรอม
ทั้งใน	หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย

11.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซา	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา
*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น

วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋
เป็นตัว๋กรุปซึ่งตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึด
คามัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

**	ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิม่
เติม	**

***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา	6	ปีขึน้ไป	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***

บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวม	เดินทางนอยกวา	20	ทาน
สําหรับทานทีเ่ป็นมุสลิม	,	ทานมังสวิรัติ	,	ไมทานหมู	,	ไมทานเน้ือ	,	ไมทานไก	,	ไมทานปลา	โปรดแจง

ลวงหนาอยางนอย	2	สัปดาห
ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง	และตองมี

คาใชจายในการเลื่อนตัว๋	และเอกสารเพิ่มเติม	เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูตอ

1.	การยกเลิกตองแจงลวงหนา	45	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก(ทาน
ละ40,000บาท)



2.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
3.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
4.	กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน	10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ


