
 

                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวเกาะเวนิส  เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
เมืองฮัลล์ททัท์ เมืองได้ช่ือว่าต้ังอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก   
น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
ชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติที่ส าคัญที่สุดในยุโรป  

 
 
 
 
 
 

  



ก าหนดการเดินทาง ปี 2563  
เดือนกุมภาพันธ์ : วันที่ 10 – 18 ก.พ. (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)  // 22 ก.พ. – 1 มี.ค.   
เดือนมีนาคม  : วันที่ 9 – 17 มี.ค.  //  26 มี.ค. – 3 เม.ย.  
เดือนเมษายน  : วันที่ 4 – 12 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์) //  5 – 13 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์) //   
                          10 – 18 เม.ย.  (วันสงกรานต์) //  26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) //  30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน) 
วันที่แรก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาล)ี 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
สังเกตป้ายบริษทั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

20.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 833/ QR 123 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 

วันที่สอง       มลิาน – มหาวิหารแห่งมลิาน  – เวโรนา – บ้านของจูเลียต – เวนิส 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน
ถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่าน
เดินทางสู่ใจกลางเมืองมิลาน น าท่าน ถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di 
Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะ
เด่นของวิหารทีน่อกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรู
ป้ันนบักว่า 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ แบรนดด์งั บริเวณ อาคารแกลเลอเรีย 
วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ซ่ึงเป็นห้างหรือศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแกท่ี่สุดในโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรนา (VERONA) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรกัอมตะ

เร่ืองเอกของวิลเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต น าท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่
ยงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ น าท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ที่รายลอ้มไปดว้ย
คฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทาง ผ่านชม ความ
ยิ่งใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั 
เพลิดเพลินกบัการ ช้อปป้ิงสินค้า ที่ ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนม ที่มีให้ท่านไดเ้ลือกอย่างมากมายตามอธัยาศยับริเวณ 
จัตุรัสเมืองเก่า น าท่านชม อดตีบ้านของจูเลยีต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้านArmani ชม ระเบยีงหนิอ่อนเล็กๆ ทีจู่
เลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่างตั้งอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 27 
ถนน แคปเปลโล (Cappello) ใน เมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ี
เป็นบรอนซ์ป้ันโดย N.Costantini ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรกัก็ให้ไป
จบัท่ีหนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียน
แสดงความรกักนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัท์
ส าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักให้ไดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัว่าโทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี ไดเ้วลานดัหมาย น าท่าน



เดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ เจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะ
เล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิดของ
นกัเดินทางผูย้ิ่งใหญ่ มาร์โคโปโล  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
   พักค้างคืน ณ  Delfino Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 
 
วันที่สาม   เกาะเวนิส – อนิส์บรุค – วงัหลงัคาทองค า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  น าท่านล่องเรือสู่  เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ไดร้ับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก “เมือง

ที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนยก์ลางของ
นครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานู
เอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ 
ที่เช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผูค้รอง
นครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกด้วย ชม จตัุรัสเซนต์มาร์คโค ท่ีมี
โบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของเวนิสตาม
อธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดย
เคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบั
เมือง เมสเตร้ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 4) 
  (อาหารพื้นเมือง พิซซ่าต้นต าหรบัอิตาล+ี อาหารจานหลกั (เมนคอรส์)+ของหวาน) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกของประเทศ

ออสเตรีย ตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแม็กซิ
มิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ี่เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผ่อนใน
เมืองแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูย้ิ่งใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่างทางพกัผ่อนตาม
อธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง จากนั้นน าท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะฮอฟการ์เดน้  
ถ่ายรูปกบั วังหลังคาทองค า เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรุค ซ่ึง
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที ่ 4 ในช่วงตน้
ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟให้เป็นสไตลโ์กธิค
ผสมบารอก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาท่ียื่นออกมาจากระเบียง
ดว้ยทองค าแท ้ จ านวน 2,738 แผ่น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ท่ีจดัขึ้นบริเวณจตัุรัสดา้นหนา้ท่ีประทบั 
ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นส านกังานการประชุมอลัไพนน์านาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง 
เคร่ืองแกว้คริสตลั ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของออสเตรีย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 



  พกัค้างคนื ณ  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั (คนืที่ 2) 
วันที่ส่ี        ฮัลล์ทัทท์ – มิวนคิ – จัตุรัสมาเรียนพลาส   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ ริมทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮัลล์ทัทท์ เป็นเมือง
ท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลล์ททัท์ (Lake 
Hallstatt) หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย อิสระให้
ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกล้าที่ ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซ่ึงเป็น
อาคารขนาดเล็กที่แยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนที่
เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18-19 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษกบัเมนูปลาเทร้าย่างเกลือ (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และ   เป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเมือง
ตั้งอยู่บนแม่น ้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาส ย่านใจ
กลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และ
วิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ที่มีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ย่านถนนคนเดิน ซ่ึง
จะมีห้างสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
 พกัค้างคนื ณ  Mercure Hotel หรือระดับเดยีวกัน (คนืที่ 3) 

วันที่ห้า      โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พิเศษกบัเมนูขาหมูเยอรมนั+เบียร ์(ม้ือท่ี 10) 
บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเลก็ 

( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เน่ืองด้วยเพื่อความปลอดภยัทางบริษัทฯ จะน าคณะ
เดินขึน้-ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอนัตราย ) น าท่านเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุ
ปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์
ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลที่มีลกัษณะนิสัยที่ลึกลบัเป็นปริศนา 
(eccentric)และผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ทีค่่อนขา้งมีเงื่อนง า สุขภาพจติ
ของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์
เป็นที่ยืนยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงท้ิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


และปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานช
ไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกและทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ดวากเนอร์ คตีกวีและนกัเขียนดนตรี
โอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนี ชมความวิจติรพิสดารของห้องต่างๆที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบ
ของ คริสเตียน แยงค์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขต
ออสทลัลก์อย เป็นเมืองเล็กๆที่มีเสน่ทุกฤดู น าท่านชมย่ายเมืองเก่า ซ่ึงมีความสวยตึงตาที่ท่านมิอาจลืมได ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
 พกัค้างคนื ณ  Mercure Hotel หรือระดับเดยีวกัน (คนืที่ 4) 

วันที่หก      เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 

 หลงัอาการเข้า น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์  เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
สวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco น าคณะชม
เที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซ่ึงปัจจุบนัไดถู้ก
ยา้ยไปอยู่บริเวณสนามหญา้ริมแม่น ้ า จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ย่าน มาร์คกาสเซ 
ย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ 
ไม่ให้รถยนตว์ิ่งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยว น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เต็ม
ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไชท้์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ
ชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์        และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้ าพุมากท่ีสุด
เมืองหน่ึงในยุโรป ให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอน์สไตน์ ซ่ึงเคยใชชี้วิตอยู่ในเมืองน้ี... 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควรน าคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ  2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ, 
นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดสั้มผสั และยงัใชเ้ป็น
ฉากภาพยนตไ์ทยเร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย 

ค ่า  รับประทานอาหารพื้นเมือง ให้ท่านได้ล้ิมลองเมนูฟองดวูแ์บบต้นต าหรบั ท่ีข้ึนช่ือของสวิส  หมู 
+ ไก่ + เฟรนช์ฟราย + ไอศกรีม (ม้ือท่ี 14) 

  พักค้างคืน ณ  City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5) 
 
วันที่เจ็ด     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยโุรป – ลานหิมะ – ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – 

สะพานไม้คาเปล 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 

น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ้นมุ่งหนา้ขึ้นสู่ 
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิว

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


ทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียน
สีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ ฝูงววัพ้ืนเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็ม
หญา้อยู่ทัว่บริเวณ ล าธารน ้าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้
คณะไดร้ับความประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ นัง่รถไฟชมวิวท่องเทีย่วธรรมชาติ
บนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเดก็รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาว
สวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถงึ 3,464 เมตร จนกระทั่งถงึสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บน
ยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  
นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูท่ีดีท่ีสุด ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย  พร้อมน าคณะเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธาร

น ้าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมววิ
ทิวทศัน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต PLATEAU พร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตาม
อธัยาศยั...ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนั้นออก
เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น LUCERNE เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเที่ยว
บนัทึกภาพไวม้ากที่สุด น าท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน
ก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคาร
บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบ
จดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบ
และทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจชาวเมือง 
และนกัท่องเที่ยว น าคณะเขา้ชม          อนุสาวรีย์สิงโต ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ที่16แห่งประเทศ
ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวตัิใหญ่ เมื่อ
วนัที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะไดเ้ดนิช่ืนชมในความเก่าแก่ของ
เมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก ่ ทีม่ีอายุมากกว่า 
600 ปี ท่ีสร้างทอดตวั ขา้มแม่น ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพาน
แห่งน้ีถือว่าเป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุดของยุโรป มีเวลาให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ขึ้นช่ือของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกา
ยี่ห้อต่างๆที่มีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 17) 
  พักค้างคืน ณ  Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6) 
 
วันที่แปด     ลเูซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – น ้าตกไรน์  – กรุงเทพฯ 



เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
น าคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ 
น าคณะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้า
นานาชาติที่ส าคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสะแตน้ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบั
เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายน ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลึก  

 ได้เวลานดัหมาย น าคณะออกเดนิทางสู่สนามบินนานาชาตซูิริก...เพื่อท าการเช็คอิน และท าTAX REFUND 
18.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 096 / QR 836  แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 
 

วันที่เก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
13.30 น.  คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัด ี

 
ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 

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

อัตราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องคู่) 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 10 – 18 ก.พ. 63 (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)   75,555 15,000 

วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  75,555 15,000 

วันที่ 9 – 17 มี.ค. 2563  75,555 15,000 

วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563 75,555 15,000 

วันที่ 4 – 12 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์) 76,555 15,000 

วันที่ 5 – 13 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์) 76,555 15,000 

วันที่ 10 – 18 เม.ย.  (วันสงกรานต์) 76,555 15,000 

วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 76,555 15,000 

วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน) 76,555 15,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเก็บภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 



*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายตุ ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่านั้น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตรานี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนญุาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมกีารเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 



 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วง เทศกาลสงกรานต์ / 
เทศกาลคริสต์มาส  / เทศกาลปีใหม่  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

• ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์  / เทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู เพื่อมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 



• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คนื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขยีนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอาย
ในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ)์  
7. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 
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7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดยีว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เดก็อยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกจิส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บญัชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
   9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า  
▪ กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงนิในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยื่นวีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ให้มียอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนามายื่นเพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  
หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดม้ียอดในการปรับสมุด 
▪ ส าหรับท่านที่ท างาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยื่นวีซ่า ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรอง
ค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้บุตรได ้/ สามี 



ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกิดของลูก  
▪ กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ให้ใชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยู่บา้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ้่ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี
อายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดค้วิยื่นวีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้วิ
ยื่นวีซ่าวนัที่ 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงนิจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถาน
ฑูต) โดยไมต่อ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีข่อหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท้ีก่  าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่า ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู่  
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ 
 

***** ส าหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 
 
 


