
 

 

 

 

 

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์–เยอรมนั-ออสเตรีย-อิตาล ี 12 วนั 
โดยสายการบิน เอทิฮดั แอรเ์วย ์
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วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ 

16.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรส์ายการบิน Etihad Airways 

(EY) ไฟลบ์ิน EY407   

19.10 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ 

23.15 น. เดินทางถึงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

วันท่ีสอง อาบูดาบี- ซูริค – ชมเมืองเก่า และ ชมลินเดนฮอฟ จุดชมวิวมุมสูงของซูริค-ชมทะเลสาบซูริค-

ชมสะพานแขวนซีกริสวิล - จุดชมวิวอินเตอรล์า้คเค่น ฮารด์เดอรค์ูลม ์–อนิเตอรล์า้คเคน่   

03.25 น. เครื่องออกเดินทางต่อสู่ซูริค 

07.10 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้  

เชา้ น าท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสวิส และมีแม่น ้าลิมมตัเป็น

แม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซรูิคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดบัโลกและเป็นเมืองศูนยก์ลาง

ทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย เดินทางถึงเมืองซรูิค  

       

  

 

  
 

 

 

 

 

น าท่าน ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็น

มหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค 

ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น ้ าลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของซูริค 

ก าหนดการเดินทาง 

 19-30 พ.ย. 2565 89,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วันแรก กรุงเทพฯ-อาบูดาบ ี BKK-AUH EY407 19.10-23.15 

วันท่ีสอง อาบูดาบี-ซูริค AUH-ZRH EY073 03.25-07.10 

วันท่ีสิบเอ็ด มิลาน-อาบูดาบี MXP-AUH EY088 09.20-18.05 

วันท่ีสิบสอง อาบูดาบี-กรุงเทพฯ AUH-BKK EY402 22.50-07.55 
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ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหน่ึง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยดา้นบนสุดของ

โบสถ์เซนต์ปีเตอรน้ั์นเป็นท่ีตั้งของหน้าปัดนาฬิกาท่ีติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกดว้ย 

โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) ท่ีมีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม น าชม สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุด

ชมวิวท่ีสามารถชมวิวเมืองซูริคในมุมสูงไดอ้ย่างสวยงาม ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันน่าหลงใหล ซึ่ง

บริเวณน้ีจะเป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีความวุ่นวายมาชมวิว

แบบสโลวไลฟ์ เป็นหน่ึงในฉากของซีรียเ์กาหลีเรื่อง Crash Landing On You 

ชม ทะเลสาบซูริค (Zurich Lake) โดยมีฉากหลังเป็นเมืองซูริคและภูเขาหิมะอันสวยงาม ทะเลสาบมี

ขนาดใหญ่และกวา้งขวาง น ้าใสๆ น่ิงๆ ของทะเลสาบซูริก น้ันนับว่ามีความสวยงามเเละเป็นจุดท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชมไดอ้ย่างมากมายเลยทีเดียว 

หลงัจากน้ันเดินทางต่อสู่ ซีกริสวิล (Sigriswil) หมู่บา้นหน่ึงของเมืองธูน (Thun) ท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าชมสะพานแขวน Gummi Gorge Bridge หรือ อีกชือคือ สะพานซีกริสวิล เป็นอีกหน่ึงในฉากของ

ละครเรื่อง Crash Landing On You เป็นสะพานแขวนเดินเทา้ยาว 340 ม. ท่ีทอดตัวขา้มหุบเขา Gummi 

Gorge ท่ีความสูง 180 ม. สะพานน้ีเป็นสะพานท่ีเชื่อมต่อไปยงั 2 หมู่บา้นคือ Aeschlen และ Sigriswil 

ในเมืองเบิร์น ไฮไลท์อีกอย่างนึงของสะพานน้ีคือช่วยใหม้องเห็นทิวทัศน์ท่ีงดงาม ของทะเลสาบ Thun 

และยงัเป็นจุดท่ีมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของ Bernese Alps อีกดว้ย อิสระใหถ่้ายรูปวิวแสนสวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่สถานี Harder Bahn น าท่าน นัง่รถรางไต่ขึ้ นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่ง       

มีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ทุกท่านจะได ้ชมวิวเมืองอินเทอรล์าเคน ซึ่งสามารถมองเห็นยอด

เขาจุงเฟราดา้นหน้า ดา้นซา้ยมือมีทะเลสาบ Brienz ดา้นขวาเป็นทะเลสาบ Thun ใหท่้านเดินเล่นชมวิว

ทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวท าเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา และมีรา้นของท่ีระลึก รา้น café  ใหท่้านได้

นัง่ชมวิวทิวทศัน์ ไดเ้วลาเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน อิสระใหเ้ดินเล่นชมเมือง 
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เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้พกัสู่ท่ีพกั The HEY HOTEL  INTERLAKEN หรือเทียบเท่า 

  วันท่ีสาม “ทะเสสาบเบลาสซี์ –เมืองไอเซลตว์อล – ทะเลสาบลุงเง่ิน – ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาสซี์หรือทะเลสาบสีน ้าเงนิ (BLUE LAKE) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอรค์วอยส ์

อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรบัเพาะพนัธุ์

ปลาเทราซ ์ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความ

ใสจนมองเห็นพื้ นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซแ์วกว่ายในทะเลสาบอีกดว้ย                                                                                                     

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัหมู่บา้นไอเซลทว์อลด ์(Iseltwald) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake 

Brienz) หมู่บา้นสไตลส์วิสชาเล่ตส์วยงามและเงียบสงบ เหมาะมากส าหรบัคนท่ีตอ้งการสถานท่ีพกัผ่อน 

ไดส้มัผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ทั้งวิวทะเลสาบสีเทอควอยซแ์ละเทือกเขาแอลป์แสนสวย ใครที่เป็นต่ิง

ซีรีสเ์กาหลีคงจะคุน้เคยกบัสถานท่ีแห่งน้ีดี เพราะเป็นอีกหน่ึงในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On 

You ใหเ้วลาอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศยั      

เท่ียง           รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางไปชมทะเลสาบลุงเง่ิน (Lungern Lake) ทะเลสาบแสนสวยโอบลอ้มดว้ยแนวเขาและมี

หมู่บา้นเล็กๆอยู่ริมทะเลสาบ เป็นอีกหน่ึงในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On You จากนั้นเดินทาง

ไปยงัเมืองลูเซิรน์(Lucern) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระทุกท่านชมเมืองหรือ

เลือกสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ  หรืออิสระเดินเล่นถ่ายรูปกบัสะพานไมค้าเปล อนุสาวรียส์ิงโต ท่ีมี

ชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Grand Europe Hotel Lucern หรือเทียบเท่า 

 

  วันท่ีสี ่ “ลูเซิรน์ – ขึ้ นกระเชา้สู่ยอดเขาทิตลิส – เท่ียวน ้าตกไรน ์-ทะเลสาบคอนสแตนซ ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟสู่เมือง Engelberg เพ่ือขึ้ นกระเชา้ลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เป็น

หน่ึงในส่ียอดเขาท่ีมีความสวยงามดุจดัง่นางงามของ Switzerland กระเชา้ขึ้ นยอดเขา Titlis จะมีทั้งหมด 

4 สถานี ไดแ้ก่ สถานีดา้นล่าง Engelberg , Trubsee(ประตูกระเชา้จะเปิดครั้งแรกท่ีสถานีน้ี แต่ไม่ตอ้ง

ลง), stand (เราจะลงสถานีน้ีเพื่อต่อกระเชา้ Rotair ขึ้ นไปยงัสถานีบนยอด Titlis) ใชเ้วลาขึ้ นกระเชา้

รวม ๆ 45-50 นาที จะชา้จะเร็วกว่าน้ีขึ้ นอยู่กบัจ านวนคนต่อคิวขึ้ นกระเชา้ดา้นบนยอดเขาจะเป็นลาน

หิมะท่ีสามารถชมวิวไดเ้กือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์

อนัยิ่งใหญ่เป็นฉากหลงั ท่ีมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา นอกจากน้ียงัมีมีกิจกรรมเกี่ยวกบัหิมะใหเ้ล่น

หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาทิตลิส 



 
 

6 
 

บ่าย ออกเดินทางสู่ น ้าตกไรน ์เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ในเมืองซาฟฮาวเซ่น เป็นน ้าตกท่ีเกิดจากแม่น ้าไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลงัการ 

แต่ยงัมีเสน่หด์ว้ยส่ิงรายลอ้ม เหนือน ้าตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทศันียภาพริมน ้าตก อิสระใหท่้านชม

วิวและถ่ายภาพน ้าตกแสนสวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ทะเลสาบ Constance Lake ทะเลสาบสีฟ้าทอดยาวอยู่กลางพรมแดนของเยอรมนี 

สวิตเซอรแ์ลนด ์ออสเตรีย และยงัใกลก้บัอาณาเขตของลิกเตนสไตน์ ซึ่งเสมือนเป็นน่านน ้าสากลท่ีไม่มี

ประเทศใดครอบครอง ท่านสามารถชมความงามครอบคลุม 4 ประเทศ การเดินทางรอบๆชายฝั่ง เต็ม

ไปดว้ยทิวทัศน์ท่ีสวยงาม น าท่านโดยสารเรือเฟอรี่ขา้มฝัง่จากประเทศสวิตเซอรแ์ลนดไ์ปยงั 

เมืองเมียรส์เบิรก์ (Meersburg)ประเทศเยอรมัน   

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Seehotel Friedrichshafen Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหา้  ชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน ์(เยอรมัน) - เท่ียวเมืองอินสบ์รูค ชมหลงัคาทองค า 

(ออสเตรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี เมืองท่ีตั้งอยู่ทาง

แควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี

ของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีแสนโรแมนติก น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย 

นัง่รถมินิบัสขึ้ นสู่ยอดเขา(ในกรณี ท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบัสอาจปิดบริการเพ่ือความ

ปลอดภยั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าท่านเดินเทา้ขึ้ นแทน)                                          

น าท่านเขา้ชมภายใน* “ปราสาทนอยชวานชไตน”์ ปราสาทท่ีไดช้ื่อว่าเป็นตน้แบบการสรา้งปราสาท

เทพนิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซึ่งไดถู้กตกแต่งไวอ้ย่างอลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์

แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-

86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร *กรณีคิวการเขา้ชม ปราสาท
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นอยชวานชไตนเ์ต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์

(ภายนอก) และน าท่านเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินสบ์รูค” เพื่อเยี่ยมชมเมืองและถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมือง

อินน์สบรูก เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านชอ้ปป้ิงสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนา

ซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลัง ทหารบาวาเรีย  น าท่านเขา้สู่ 

“ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดค

ชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนส

ซองส์  น าคณะชมสัญลักษณ์ของเมือง หลังคาทองค า (Golden Roof) ท่ีสรา้งในปี ค.ศ.1500 สมัย

จกัรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนท่ี 1 หลังคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจ า

เมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึ่งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่าง

แดนหลายท่าน  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Alpenkonig Tirol Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก เมืองอินสบ์รูค – เมืองซาลซบ์ูรก์ – สวนมิราเบล –เมืองเก่า -ย่านถนนคนเดิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซาลซบ์ูรก์ เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ี

เต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช้ื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกของ

โลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)และเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์

อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเ้มื่อปี 

ค.ศ. 1997   เดินทางถึงเมืองซาลซบ์รูก์ 
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เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบลท่ีมีการจดัสวนในสไตล์

บาร็อกท่ีโด่งดงั ใหท่้านเก็บบนัทึกภาพประทับใจ    น าท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้าซอลทอ์นังดงามมุ่งสู่ 

เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ บา้นของโมสารท์ น าท่านชมสถานท่ีถ่ายท าท่ีส าคัญๆท่ีท่าน

ตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกับความงดงามของสถานท่ีต่างๆเหล่าน้ัน  น าท่านเขา้สู่ย่านใจกลางเมืองเก่าถนนคน

เดิน เพื่อใหไ้ดส้นุกสนานกับการจบัจ่ายใชส้อยในการเลือกซื้ อสินคา้ท่ีระลึกชื่อดงัมากมาย ตลอดจนแผ่น

ซีดีของเพลงชื่อดงัจากออสเตรียมากมาย 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด เมืองซาลซบ์ูรก์- ทะเลสาบฮลัลส์ตทัท–์ เมืองวิลลาค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดินทางสู่ "เมืองฮลัลส์ตทัท"์ เมืองริมทะเลสาบท่ีขึ้ นชื่อว่าเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดใน

โลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท 

และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดยเมือง

ฮัลล์สตัทท์น้ันอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมี

วัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3 ,500 ปี    อิสระเดิน เล่นชมเมือง  เมื องฮัลล์สตัทท ์                        
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ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตัวดว้ยการประดับเครื่องไมแ้ละเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีต

ประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลาค (Villach) เมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของมณฑล

คารินเทีย (Carinthia) ตั้งอยู่ริมแม่น ้าเดรา (Drau River) ปัจจุบนัเมืองแห่งประวติัศาสตรท่ี์ยอ้นกลบัไป

ในสมยัโรมนัแห่งน้ี ไดก้ลายเป็นเมืองท่ีคึกคกั ไปดว้ยย่านธุรกิจ การคา้ การท่องเท่ียวและการพกัผ่อน

หย่อนใจท่ีมีชื่อเสียง 

น าท่าน ชมย่านใจกลางเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (St.Jakob 

Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 14-15 ในสไตล์แบบโกธิค ถือเป็นคริสตจักรนิกาย  

โปรเตสแตนท์แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และมีหอระฆังท่ีมีความสูงกว่า 94 เมตร ถือเป็นหอระฆัง 

ท่ีมีความสูงท่ีสุดของแควน้คารินเทีย ถ่ายรูปกับป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขาสูงถึง 676 เมตรและ    

มีปราสาทแลนดส์คอรน์อยู่ดา้นบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Globo Plaza Hotel Villachหรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปด เมืองวิลลาค – เมืองเวนิส – เมืองเวโรนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี เป็นเมืองท่ีรูจ้กักันใน

ด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะท่ีได้รับหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเล          

อาเดรีย ตริก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water) เมืองแห่งสะพาน (City of 

Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีโรแมนติกเมืองหน่ึงในยุโรปท่ี

ไม่เหมือนเมืองใดในโลก ไม่มีการอนุญาตใหร้ื้ อส่ิงก่อสรา้งเก่า ไม่มีรถยนต์มีแต่เรือท่ีจ ากัดไม่ใหเ้สียงดัง 

ดงัน้ันทัว่โลกจึงหลงใหลมนต์เสน่หอ์นัสุนทรียข์องเวนิสตลอดมา                            

เดินทางถึง เมืองเวนิส จากนั้นน าท่านล่องเรือสู่ เกาะเวนิส       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาในการชมเมืองเต็มท่ี (ไม่รวมในค่า

ทวัร)์ 

บ่าย น าท่านชม จตัุรสัซานมารโ์ค จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในอิตาลีถ่ายรูปกับมหาวิหารซานมารโ์คและ

พระราชวังดอจ ส่ิงก่อสรา้งท่ีเก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้เมื่อสมยัเวนิชยงัเป็น สาธารณะรฐัอิสระซึ่ง

เคยร า่รวย และมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดินทางไปเมืองจีน จากนั้นใหท่้านเดินเล่น

ชมเมืองเวนิส ชมเสน่หข์องอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเวนิสตามซอกซอยต่างๆ อิสระ

ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

16.00 น. น าท่านล่องเรือกลบั เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองเวโรนาเพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั SHG Hotel Catullo หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเกา้ เมืองเวโรนา ชมบา้นต านานรกั จูเลียต – ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม – เมืองเซอรมิ์โอเน่ แวะถ่ายรูป

กับทะเลสาบกราดา้ – มิลาน 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าชมเมืองเวโรนา (VERONA) เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมของยูเนสโก เมืองจุดเริ่มตน้ต านานความ

รกัของโรมิโอกับจูเรียต ตั้งอยู่ท่ีเวโรน่า ประเทศอิตาลี มีขนาดรองลงมาจากเวนิสและยงัไดร้ับสมญา

นามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสรา้งจากสมยัโรมนัไวไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ   น าท่าน

ถ่ายภาพดา้นหนา้ (VERONA ARENA) โรงละครกลางแจง้แบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมท่ีกรุ

งโรมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากน้ีเวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ท่ีมีเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาว

ของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ มองตากิว (โรมิโอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) เมื่อ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เอา

เรื่องราวของโรมิโอกบัจเูลียต มาเขียนเป็นบทละครเวทีท่ีมีชื่อเสียง จึงท าใหต้ านานของ โรมีโอกบัจูเลียต 

และเมืองเวโรนา จึงโด่งดังมากขึ้ นและดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนเมืองเวโรน่าเพิ่มมากขึ้ น   

น าท่านเขา้ชม บ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บา้นเลขท่ี27 ถนนVIA CAPPELLO CASA DI 

GIULIETTA ซึ่งแทจ้ริงแลว้บา้นหลงัน้ีเคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความบังเอิญท่ีชื่อตระกูลคลา้ย 

กบัตระกูล CAPULET ของจูเลียต  แต่ดว้ยความท่ีกระแสของละครเวทีดัง นักท่องเท่ียวจึงอินกับเรื่องราว

ของโรมิโอกับจูเรียต บา้นหลังน้ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และไดท้ าการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษท่ี 

20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นท่ีท่ีโรมิโอสารภาพรกักบัจเูลียตในบทประพนัธ ์อีกทั้งยงัเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท า

ใหห้ญิงสาวจากทัว่โลกพากนัมายืนท่ีริมระเบียงแห่งน้ีและด่ืมด า่กบับรรยากาศท่ีเขียนขึ้ นเมื่อหลายรอ้ยปี

ก่อนเพื่อจินตนาการถึงชายหนุ่มท่ีชื่อโรมิโอ               

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซีรมิ์โอเน่ (SIRMIONE) เมืองปราสาทเก่าแก่หอ้มลอ้มดว้ย ทะเลสาบ

การด์า (LAKE GARDA) เก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ลกัษณะเมืองเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์าท่ี

สวยงามมีมาก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีรม์ิโอเน่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกไดว้่าเป็น

อาณาบริเวณหน่ึงของ เมืองเวนิส ปัจจุบนัจึงกลายเป็นเมืองพกัผ่อนริม ทะเลสาบการด์า ชมความ

สวยงามของวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ 

ดงัน้ันซีรม์ิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบ ดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่มีเสน่หดึ์งดูด

ใจนักท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาพกัผ่อนตลอดทั้งปี  ถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทเก่าแก่ของเมือง (THE 

SCALLGER OF SIRMIONE) สรา้งในปี 1277 ซึ่งเมืองน้ีเคยอยู่ในการปกครองของตระกูล SCALIGER 

จากนั้นอิสระตามอธัยาศยั     

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากน้ันเดินทางสู่ เมืองมิลาน(MILAN) เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี  เมืองท่ีขึ้ นชื่อว่า

เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่   

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Malpensa หรือเทียบเท่า 

   วันท่ีสิบ ชอ้ปป้ิง  Designer Outlet Serravalle – มิลาน ชอ้ปป้ิงบริเวณวิหารดูโอโม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมิลานเพียง 60 นาที เป็น 

outlet ท่ีมีพื้ นท่ีมากท่ีสุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Groupเครือธุรกิจ Outlet ชั้นน า

ของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจักรฝรัง่เศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรียและอิตาลี รา้นค้าใน 

Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 รา้น แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีพรอ้มมอบประสบการณ์การชอ้ปป้ิงแบบหรูหรา ดว้ย

รา้นคา้ท่ีน าเสนอแฟชัน่แบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, 

Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess เป็นตน้ ในราคาท่ีลดลงสุงสุดถึง 70% 

นอกจากน้ันยงัมีรา้นอาหาร และคาเฟ่หลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการอีกดว้ย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่าง  

จุใจตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

บ่าย จากน้ันเดินทางกลับสู่ เมืองมิลาน(MILAN) ถ่ายภาพกับโบสถด์ูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 

ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตั้งแต่ปี 
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ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาท่ีเน้นความหรูหราอย่างเต็มท่ี

โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัวอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิ้ น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลัง

หน่ึง และหลังคามุงดว้ยกระเบื้ องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์  วิค

เตอรเ์อมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ  

ให้ท่ านช้อป ป้ิ งภายในอาคารแกลเลอเรีย  วิคตอริ โอ  เอมานู เอล  2(GALLERIA VITTORIO 

EMMANUELE II) ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นหอ้งนัง่เล่นของ 

เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนด์เนมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเรียกกันว่า ไซด์ 

วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่จิบคาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทันสมยั อิสระใหท่้านเดินเล่นชม

ความงดงามของอาคารหลงัน้ี หรือเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Malpensa หรือเทียบเท่า 

   วันท่ีสิบเอ็ด มิลาน -สนามบินมิลาน 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อท าการเชค็อินและเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

09.20 น. ออกเดินทางสู่อาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์

18.05 น. เดินทางถึงอาบดูาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง  

22.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ 

   วันท่ีสิบสอง กรุงเทพฯ 

07.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

*********************** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี  
 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางผูใ้หญ่ตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

89,900.- 
9,500.- 

 

ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรบัขึ้ นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ) 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าหลังจากการยืนยัน

เดินทาง ภายใน 3 วัน จ านวน  30,000 บาท/ท่าน 
(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
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➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วัน (ภายในวันท่ี 19 ต.ค. 2565) ก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบดูาบี-ซรูิค//มิลาน-อาบดูาบี-กรุงเทพ โดยสายการบินเอทิ

ฮทั แอรเ์วย ์
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เชงเกน้ประเทศออสเตรีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปคนขบัรถ ฯ วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 36 ยโูร  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
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ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้รกิาร เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็นส าคญั 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า :  
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลาย่ืน 15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวี

ซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะ

ใบหน้าสูง 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ

ตอ้งไม่ซ ้ากบัรูปวีซ่าท่ีมีในเลม่ สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั) และกรุณาเขียน

ชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณาอย่าใหรู้ปเลอะหมึก 

และอย่าใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบัญชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนั

หรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวันนัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 
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- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รบั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ์) ตอ้งสะกด

ชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงท่ีย่ืนวีซ่า
กรุป๊ ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัย่ืนวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหนา้ 

เพื่อแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่
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เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ื องจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต า่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส

พรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได้ และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหว่างการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


