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เที่ยวเกาะเวนิส เมืองท่ องเที่ยวที่ได้ รับการกล่ าวขานว่ าโรแมนติกที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก
เมืองฮัลล์ ทัทท์ เมืองได้ ชื่อว่ าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้ รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
เข้ าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
ชมความสวยงามของน้าตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่ น้าไรน์ สายน้านานาชาติที่สาคัญที่สุดในยุโรป

กาหนดการเดินทาง 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)
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วันที่แรก
กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
17.00 น.  คณะผูเ้ ดิ น ทางพร้อมกัน ที่ สนามบิน สุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
สังเกตป้ ายบริ ษทั เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
20.45 น.

 ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ ยวบิ นที่ QR 833/ QR 123 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่สอง มิลาน – มหาวิหารแห่ งมิลาน – เวโรนา – บ้ านของจูเลียต – เวนิส
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนื อของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน
่ และศิลปะ ซึ่ งมิลาน
ถู ก จัด ให้ เป็ นเมื อ งแฟชั่น หลัง ผ่า นพิ ธี ก ารด่ านศุ ล กากรเรี ย บร้ อ ยแล้ว น าท่ า น
เดินทางสู่ ใจกลางเมืองมิลาน นาท่ าน ถ่ ายรู ปกับ มหาวิหารแห่ งมิลาน (Duomo di
Milano) เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ที่ สุ ด ของเมื อ งมิ ล าน และเป็ นวิ ห ารหิ น อ่ อ น
สถาปั ตยกรรมโกธิ คที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะ
เด่นของวิหารที่นอกเหนื อจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรู
ปั้ นนับกว่า 3000 รู ป ที่สวยงามไม่แพ้กน
ั จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์ดงั บริ เวณ อาคารแกลเลอเรี ย
วิคตอริ โอ เอมานูเอล 2 ซึ่งเป็ นห้างหรื อศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองเวโรนา (VERONA) เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะ
เรื่ องเอกของวิลเลี่ ยม เชกส์ เปี ยร์ ชื่ อโรมิ โอและจูเลี ยต นาท่ านชม ย่ านเมื องเก่ า ที่
ยัง คงสภาพบ้า นเรื อนแบบโบราณ น าท่ า นสู่ จตุ รั ส เออร์ เบ ที่ ร ายล้อ มไปด้ว ย
คฤหาสน์ , วัง เก่ า ของตระกู ล ที่ เคยปกครองเวโรน่ า ระหว่า งทาง ผ่ า นชม ความ
ยิ่งใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารี น่า สนามกี ฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน
เพลิดเพลินกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ า ที่ ระลึก และ สิ นค้ าแบรนด์ เนม ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบริ เวณ
จัตุรัสเมืองเก่ า นาท่านชม อดีตบ้ านของจูเลียต ปั จจุบนั หน้าบ้านจูเลียตคือ ร้ านArmani ชม ระเบียงหินอ่ อนเล็กๆ ที่จู
เลียตเคยยืนอยู่โดยมี โรมิ โอมาคอยเฝ้ าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บา้ นเลขที่ 27
ถนน แคปเปลโล (Cappello) ใน เมืองเวโรนา (Verona) บริ เวณบ้านมีรูปปั้ นจูเลียตที่
เป็ นบรอนซ์ป้ ั นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่ องความรักก็ให้ไป
จับ ที่ ห น้าอกของจูเลี ยต นอกจากนี้ ภายในบริ เวณก าแพงบ้านจูเลี ยตยังมี ก ารเขี ยน
แสดงความรั กกัน มากมายจนแทบไม่ เห็ น สี ก าแพงเดิ ม และยังมี บ ริ การโทรศัพ ท์
ส าหรั บ คนที่ ไม่ ได้ม ากับ คนรั ก ให้ ได้เซย์ฮัล โหลหากัน ว่าโทรมาจากบ้านจูเลี ยตแห่ งนี้ ได้เวลานัด หมาย น าท่ าน
เดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา ราชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะ
เล็กๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลเอเดรี ยติก และยังเป็ นบ้านเกิดของ
นักเดินทางผูย้ งิ่ ใหญ่ มาร์โคโปโล
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 พักค้ างคืน ณ Delfino Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)
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วันที่สาม เกาะเวนิส – อินส์ บรุค – วังหลังคาทองคา
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นาท่านล่ องเรือสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมือง
ที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์ โค ศูนย์กลางของ
นครเวนิ สระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าวิคเตอร์ เอมานู
เอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั สะพานถอนหายใจ
ที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่า ง “Doge Palace” ซึ่ งเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของเจ้า ผูค้ รอง
นครเวนิ สในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ คโค ที่ มี
โบสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเวนิ สตาม
อัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้วมูราโน่ ต้นตารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดย
เครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับ
เมือง เมสเตร้
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

(อาหารพื้นเมือง พิ ซซ่าต้นตาหรับอิ ตาลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส)+ของหวาน)
บ่าย

ค่า

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องอิน ส์ บรุ ค ประเทศออสเตรี ย เป็ นเมื องหลวงของรั ฐทิ โรล ซึ่ งอยู่ท างตะวันตกของประเทศ
ออสเตรี ย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์ กลางหุ บเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิ
มิเลียนแห่ งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมาพักผ่อนใน
เมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ย เทเรเซีย ผูย้ งิ่ ใหญ่ หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ ต ระหว่างทางพักผ่อนตาม
อัธยาศัยเพลิ ด เพลิ น กับ ทิ วทัศ น์ ข องสองข้างทาง จากนั้น น าท่ านชมความร่ ม รื่ น ของสวนสาธารณะฮอฟการ์ เด้น
ถ่ายรู ปกับ วังหลังคาทองคา เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรุ ค ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในเขตเมื อ งเก่ า สร้ างขึ้ น โดยจัก รพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่ ว งต้น
ศตวรรษที่ 15 ส าหรั บ เป็ นที่ ป ระทับ ของผูป้ กครองแคว้น ทิ โรล ต่ อมา
จักรพรรดิ Maximilian ทรงปรั บ เปลี่ ยนโกลเด้น รู ฟ ให้เป็ นสไตล์โกธิ ค
ผสมบารอก และได้ทรงตกแต่งส่ วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียง
ด้วยทองคาแท้ จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็ นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จดั ขึ้นบริ เวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ
ปั จจุ บ ัน โกลเด้น รู ฟกลายเป็ นส านัก งานการประชุ มอัลไพน์ นานาชาติ เสาสู งอนาซอล จากนั้น ให้ท่ านได้ช้อปปิ้ ง
เครื่ องแก้วคริ สตัล ซึ่งมีชื่อเสี ยงโด่งดังสุ ดของออสเตรี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
 พักค้ างคืน ณ ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ฮัลล์ ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นท่านเดิ นทางสู่ เมืองฮัลล์ ทัทท์ เมืองได้ ชื่อว่ าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวย
ที่ สุ ด ในโลก จนได้ รั บ การขึ้น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก ฮัล ล์ ท ัท ท์ เป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ ยวเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่ทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์ (Lake
Hallstatt) หรื อ ฮัล ล์ช ตัท ท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภู มิ ภ าค
ซาลซ์คมั เมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญมากแห่ ง
หนึ่ งของประเทศออสเตรี ย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที่
ไบน์เอาส์ หรื อ โบน์เฮาส์ ซึ่ งเป็ นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริ สตจักรภายในเป็ นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า
1,200 กะโหลกส่ วนใหญ่เป็ นคนที่เสี ยชีวิตในศตวรรษที่ 18-19
 รับประทานอาหารเที่ยง พิ เศษกับเมนูปลาเทร้าย่างเกลือ (มื้อที่ 7)
นาท่านเดิ น ทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็ นเมื องที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับสามของประเทศ
(รองจากเบอร์ ลิ น และฮัม บู ร์ก ) และ เป็ นหนึ่ งในเมื อ งมั่งคั่งที่ สุ ด ของยุโรปเมื อ ง
ตั้งอยู่บนแม่น้ าอีซาร์ เหนื อเทื อกเขาแอลป์ นาท่านชม จัตุรัสมาเรี ยนพลาส ย่านใจ
กลางเมืองเก่าของมิวนิ ค ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิ ค และ
วิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า ณ ย่านถนนคนเดิน ซึ่ ง
จะมีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายหลายแห่ง
รับประทานอาหารค่าที่ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
 พักค้ างคืน ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

วันที่ห้า โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้น น าท่านเดิ น ทางสู่ เมื องโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื องเล็กๆที่ ส วยงามบริ เวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิ เศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ (มื้อที่ 10)
บ่าย
นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก
( หากช่ วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริการแก่ นักท่ องเที่ยว เนื่องด้ วยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนาคณะ
เดินขึน
้ -ลงปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) นาท่านเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิ ทรา
ในดิสนี ยแ์ ลนด์ ซึ่ งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุ จ
ปราสาทในเทพนิ ยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์
ขาว พระเจ้า ลุ ด วิ ก ทรงเป็ นบุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะนิ สั ย ที่ ลึ ก ลับ เป็ นปริ ศนา
(eccentric)และผูท้ ี่สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุ ขภาพจิต
ของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติ แต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่
เป็ นที่ยืนยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ นมรดกแก่ชนรุ่ นหลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวัง
และปราสาทใหญ่โตที่ท้ งั หรู หราโอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานช
ไตน์ซ่ ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลกและทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ริชาร์ ดวากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี
โอเปร่ าคนสาคัญของเยอรมนี ชมความวิจิตรพิ สดารของห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบ
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ค่า

ของ คริ สเตียน แยงค์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น เป็ นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี ในเขต
ออสทัลล์กอย เป็ นเมืองเล็กๆที่มีเสน่ทุกฤดู นาท่านชมย่ายเมืองเก่า ซึ่งมีความสวยตึงตาที่ท่านมิอาจลืมได้
 รับประทานอาหารค่าที่ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
 พักค้ างคืน ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

วันที่หก เบิร์น – บ่ อหมี – หอนาฬิ กาเบิร์น – บ้ านไอซไตน์ – อินเทอร์ ลาเค่ น
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
หลังอาการเข้า น าท่ านเดิ น ทางสู่ กรุ งเบิ ร์น เมื องหลวงอัน เก่ าแก่ ข องสวิต เซอร์ แ ลนด์ เมื องท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสี ย ง
สวยงามเป็ นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุ รักษ์ และประกาศให้เป็ น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco นาคณะชม
เที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่ อหมี สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่ งปั จจุบนั ได้ถูก
ย้ายไปอยูบ่ ริ เวณสนามหญ้าริ มแม่น้ า จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสู่ ย่าน มาร์ คกาสเซ
ย่านเมืองเก่าซึ่งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขตที่ปลอดมลพิษ
ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นาชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม
ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็ม
ไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไช้ทก์ ล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ
ชัว่ โมงที่ นาฬิ กาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุ งเบอร์ นยังเป็ นเมืองที่ มีน้ าพุมากที่ สุด
เมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอน์สไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยูใ่ นเมืองนี้...
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
บ่าย
ได้เวลาอันสมควรนาคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลน
ั ด์ ประเทศ
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ เมื องตากอากาศสวยงามพร้ อมทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมื อ งตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ งคื อ
Thunersee และ Brienzersee ท่ ามกลางเทื อกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ านจะได้เห็ น เขาจุ งเฟราอัน ลื อ ชื่ อ ,
นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็ น
ฉากภาพยนต์ไทยเรื่ อง วันนี้ที่รอคอย
ค่า
 รับประทานอาหารพืน้ เมือง ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูวแ
์ บบต้นตาหรับ ที่ ขึ้นชื่อของสวิ ส หมู
+ ไก่ + เฟรนช์ฟราย + ไอศกรีม (มื้อที่ 14)
 พักค้ างคืน ณ City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)
วันที่เจ็ด พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสู งที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถา้ น้าแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต –
สะพานไม้ คาเปล
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่บ้านกริ น
เดลวาลด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์
ขนานแท้ ที่ มี ทุ่ งหญ้าอัน เขี ยวขจี ดอกไม้ป่ าบานสะพรั่ งในฤดู ใบไม้ผ ลิ
หรื อใบไม้เปลี่ ย นสี ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ล่ ว งบ้า นหลัง น้ อ ยใหญ่ ป ลู ก แบบ
น่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทวั่
บริ เวณ ลาธารน้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทาให้คณะได้รับ
ความประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง
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ค่า

แห่ งแอลป์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็กรถไฟที่จะ
นาท่ านเดินทางลอดอุโมงค์ ที่ชาวสวิสฯได้ ขุดเจาะไว้ ที่ความสู งถึง 3,464
เมตร จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บน
ยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ ง มีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสู งสุ ดคือลาน
น้ าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขา
แห่งนี้ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สด
ุ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว (มื้อที่ 16)
พร้ อมน าคณะเข้าชม ถ้าน้ าแข็ ง 1,000ปี ICE PALACE ที่ ส ร้ างโดยการเจาะธาร
น้ าแข็ ง เข้า ไปถึ ง 30 เมตร พร้ อ มชมน้ าแข็ ง แกะสลัก รู ป ร่ างต่ า ง จากนั้น ชมวิ ว
ทิวทัศน์และสั มผัสหิมะที่ลานพลาโต PLATEAU พร้อมซื้ อของที่ระลึกต่างๆตาม
อัธยาศัย...ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนั้นออก
เดิ น ทางโดยรถโค้ช สู่ เมื อ งลู เซิ ร์ น LUCERNE เมื อ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
บันทึ กภาพไว้มากที่ สุด น าท่านชม ทะเลสาบลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบสวยงาม
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนี ยภาพบริ เวณ
รอบๆทะเลสาบลูเซิ ร์น เป็ นอาคารบ้านเรื อนแบบสมัยใหม่ มี ถนนเลียบไปตาม
เนิ นเขาตลอดระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณ
ออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะ
แก่ ก ารพัก ผ่ อ นหย่อ นใจชาวเมื อ ง และนัก ท่ องเที่ ย ว น าคณะเข้า ชม
อนุสาวรี ย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความ
กล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์
ที่16แห่ งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราว
ปฏิ วตั ิ ใหญ่ เมื่ อวัน ที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดิ น ชื่ น ชมใน
ความเก่ าแก่ ของเมื อง อาคารโบราณ และ สะพานไม้ คาเปล อันเก่ าแก่ ที่ มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่ สร้ างทอดตัว ข้าม
แม่น้ ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป มีเวลาให้ท่าน
ได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าขึ้นชื่ อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์นานาชนิ ด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซู วีเนี ยร์ ต่างๆ
และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ ายนาฬิกาชื่ อดัง
อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)
 พักค้ างคืน ณ Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)
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วันที่แปด ลูเซิร์น – ซาร์ ฟเฮาเซ่ น – น้าตกไรน์ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)
นาคณะออกเดินทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์ เซ่ น เมื องชายแดนเยอรมัน -สวิสฯ
น าคณะชมความสวยงามของน้ า ตกไรน์ ซึ่ งเกิ ด จากแม่ น้ าไรน์ ส ายน้ า
นานาชาติ ที่สาคัญที่ สุ ดในยุโรป แม่น้ าแห่ งนี้ เกิ ดขึ้นจากการละลายของ
หิ ม ะจากเทื อกเขาแอลป์ เริ่ ม จากเป็ นลาธารเล็กๆผ่านลิ ค เท่ นสไตน์ เข้าสู่
ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่ ก้ ั น พรหมแดนระหว่ า งสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ กั บ
เยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
ได้ เวลานัดหมาย นาคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อทาการเช็คอิน และทาTAX REFUND
18.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 096 / QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่เก้ า
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
13.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

อิ ต าลี ออสเตรี ย เยอรมั น นี สวิ ต เซอร์ แลนด์ 9 วั น
โดย QATAR AIRWAYS (QR)
อัตราค่าบริการ
วันที่ 10 – 18 ก.พ. 63 (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563
วันที่ 9 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563
วันที่ 4 – 12 เม.ย. (วันจักรี และ วันสงกรานต์ )
วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี และ วันสงกรานต์ )
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์ )
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน)

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

(พักห้องคู)่

จ่ายเพิ่ม

75,555
75,555
75,555
75,555
76,555
76,555
76,555
76,555
76,555

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

** ราคาดังกล่ าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพือ่ การโฆษณาเท่ านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่ าน***
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สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลือ่ นการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน
่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจางวดแรกแล้ ว ทางบริษัท
ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่ างๆ ของบริษัทเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ***
อัตรานีร้ วม
1) ค่ าตั๋ว เครื่ องบิ น (ECONOMY CLASS) ที่ ร ะบุ วั น เดิ น ทางไปและกลั บ พร้ อมคณะ (น้ าหนั ก กระเป๋ าใบใหญ่ ท่ า นละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน
้ หลายเท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อ การประชุ ม ต่ างๆ อัน เป็ นผลท าให้ ต้ อ งมี ก ารเปลี่ย นย้ ายเมื อ ง โดยทางบริ ษั ท ฯ จะค านึ ง ถึ งความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรือไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกั น อุ บ ั ติ เหตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กั บ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ านใดต้ องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโรต่ อท่ าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่ านละ 15 ยูโร)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
• กรุ ณ าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง พร้ อ มช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ น ช่ วง เทศกาลสงกรานต์ /
เทศกาลคริสต์ มาส / เทศกาลปี ใหม่ มัดจาท่ านละ 40,000 บาท
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรือก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้ นช่ วงเทศกาลสงกรานต์ / เทศกาลคริสต์ มาส / เทศกาลปี ใหม่ มัดจาท่ านละ 40,000 บาท
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่ องจากมี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
• ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่ มาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัว ร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน
่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดาเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้ าออกตั๋วมาแล้ วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารของท่ านไม่ น่าเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่ รับโทรศั พท์ สถานทู ต / การใช้ คาพูดไม่
สุ ภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ น ทางออกหรื อ เข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
• ทางบริษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
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ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิน ทางของบริ ษ ทั ฉะนั้น ท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป คอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่ อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิ น -เที่ ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ ระบุ ท างบริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการที่ จะไม่คื น
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิ ดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิ น และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่ มี เหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่ างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (รู ปหน้ าใหญ่ ) จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉากหลังสี ขาวเท่ านั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอาย
ในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่ เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน
่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยน
ื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยน
ื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยน
ื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
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7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ น
ั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ น
ั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ น
ั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ต้อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากสถาบัน ศึ ก ษานั้ นว่ า ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ร ะบุ ช้ ัน ปี ที่ ศึ ก ษา พิ ม พ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุรกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น)
9.1 สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย พร้อมตราประทับ
จากธนาคาร นาเล่ มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
▪ กรณี เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชี ธ นาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีก าร
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน
่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
▪ ก่อนยืน
่ วีซ่า 7 วัน รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุ ด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า และสาเนามายืน
่ เพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
หากนาสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนาเงินเข้า หรื อ นาเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด
▪ สาหรับท่านที่ทางาน กรณี ไม่ได้ใช้บญ
ั ชีเงินเดือนยืน
่ วีซ่า ต้องแนบสเตทเมน์บญ
ั ชีเงินเดือนมาด้วย

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดิ นทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่ น ทะเบี ยนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดี ยวกัน (พ่อ , แม่ สามารถรับ รองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กน
ั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) - กรณี เป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
▪ เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
▪ กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
▪ กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
่ า้ นเดียวกัน
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยน
ื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสื อ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมี
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อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิว
ยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสื อรั บรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน
2557 หรื อ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถาน
ฑู ต ) โดยไม่ ตอ้ งระบุ วนั และประเทศที่ เดิ น ทาง (ชื่ อในหนังสื อรั บ รองทางการเงิ น จากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)
จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้ าพาสปอร์ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน
่ ขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่ มไปทีอ่ น
ื่ ก่ อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดึงเล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****
กรมการกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ า :
1.ในหนังสื อเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

