รห ัสโปรแกรม : 16490 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

นครรัฐวาติกนั เทีย่ วชมมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลา้ ค่ าทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งของโลก
เทีย่ วเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
แวะเทีย่ วมิลาน มีชื่อเสี ยงในด้ านแฟชั่นและศิลปะ พร้ อมถ่ ายรู ปกับมหาวิหารแห่ งมิลาน
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ ารัก และชมสั ญลักษณ์ ประจาเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่ าง คือ สะพานไม้ชาเปล
และ อีกสั ญลักษณ์ หนึ่งคือ สิ งโตหินแกะสลัก
วังหลังคาทองคา เป็ นสั ญลักษณ์ สาคัญของเมืองอินส์ บรุค
ชม ทะเลสาบโวล์ฟกัง หนึ่งในทะเลสาบทีม่ ชี ื่ อเสี ยงของประเทศออสเตรีย
เมืองฮัลล์ ททั ท์ เมืองได้ ชื่อว่ าตั้งอยู่ริมทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก จนได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก

โปรแกรมนี้คัดกรองมาเป็ นอย่ างดีเที่ยวครบ พักดี ทานเยี่ ยม ไม่เร่งรีบ
ไม่อัดแน่นจนกลายเป็ นชะแว๊ปทัวร์!!!!!!!

กาหนดการเดินทาง
เดือนกุมภาพันธ์ : 14 – 22 ก.พ. // 17 – 25 ก.พ. // 21 – 29 ก.พ.
เดือนมีนาคม : 2 – 10 มี.ค. // 7 – 15 มี.ค. // 13 – 21 มี.ค. // 16 – 24 มี.ค. // 21 – 29 มี.ค. // 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
เดือนเมษายน : 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม : 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล) // 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
เดือนมิถุนายน : 8 – 16 มิ.ย. // 22 – 30 มิ.ย.
วันทีแ่ รก (1) กรุ งเทพฯ – โรม(อิตาลี)
17.00 น.

 คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

19.35 น.

 ออกเดิ นทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 833/ QR 115 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน

วันทีส่ อง (2) โรม – กรุ งวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิ ซ่ า
05.55 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ นลีโอนาร์ โด ดาร์ วิน ชี่ (ฟู มิ ซิโน) หลัง ผ่านการตรวจคนเข้า เมื องและศุ ลกากรแล้ว นาท่ า น
เดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ ึ งมีอดี ตอัน
ยิ่งใหญ่ และเกรี ยงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอานาจเมื่อราวกว่า 2,000
ปี ที่ผา่ นมา จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครอง
ตนเองเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก นาท่ านเข้ าชม
ภายใน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ สถาปั ตยกรรมล้ าค่าที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
ซึ่ งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่
ออกแบบโดย เบอร์ นิ นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึ ง ปั จจุ บนั เป็ นสิ่ ง ล้ าค่ าคู่บา้ นคู่เมื องของอิ ตาลี ชมร่ องรอยของ
ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม,จากนั้นคณะแวะถ่ายรู ปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอส
เซี ยม โบราณสถานเก่ าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก เคยเป็ นสนามกี ฬา
ยักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้ างให้
สนามกี ฬามี ลกั ษณะเป็ นรู ปวงรี เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมรู ้ สึกเข้าใกล้นักกี ฬา ถื อเป็ น
ต้นแบบของสนามกี ฬ าในปั จจุ บ นั จากนั้นให้ ท่ า นถ่ า ยภายคู่ กับ ประตู ชั ย
คอนสแตนติน สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะและที่ มาของ “ ถนนทุ กสายมุ่งสู่ กรุ ง
โรม ” รถโค้ชนาท่านวิง่ ผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุ งโรม
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (มื้อที่ 1)

บ่าย

ค่า

จากนั้นนาท่านชม นา้ พุเทรวี่ เป็ นน้ าพุที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี”่ นั้นมาจากคาว่า“ตรี วิอุม”
หมายถึงพบกันของถนนสามสาย เป็ นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิ โคลา ซาลวี่ ซึ่ งองค์สมเด็จ
สันตะปาปา ครี เมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้ างขึ้นในปี 1732 การก่อสร้ างดาเนิ นเรื่ อยมาจนกระทัง่ ภายหลังการ
สิ้ นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาที่ เออร์ บนั ที่ 8ได้หยุดชะงักลง และดาเนิ นการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็ จในปี 1762
รวม ใช้เวลาทั้งสิ้ น 30ปี ทางระบายน้ า เวอร์ โก้ บริ เวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000ปี ครั้งสมัยโรมโบราณ
ซึ่ งปกครองโดยจักรพรรดิ ออกัสตัส ซึ่ ง ตรงเวลา 19 ปี ก่ อนคริ สตศักราช
รู ป ปั้ นแกะสลัก ที่ เ ลิ ศ หรู อ ลัง การที่ อ วดโฉมให้ ผู ้ไ ปเยื อ นได้ย ลนั้น ได้
แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่ งท้องทะเล” ว่ากันว่า
หากใครที่ได้โยนเหรี ยญลงไปในน้ า เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั จะได้กลับมาเยือนอีก
ในสักวัน จากนั้นให้คณะได้ถ่ายรู ปภาพคู่ บันไดสเปน เป็ นบันไดในกรุ ง
โรม ประเทศอิ ต าลี ได้ รั บ การออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ต าลี ชื่ อ
Francesco de Sanctis เชื่ อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità
dei Monti เป็ นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีข้ นั บันได
ทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สาหรับเดินเล่นหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ที่ยา่ น บันได
สเปน นับว่าเป็ นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลี และ นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้ อชาติ นาท่าน
ชม วิหารแพนเธออน เป็ นสถาปั ตยกรรมสาคัญ สร้างขึ้น โดยจักรพรรดิมาร์ คุส วิบซานิอุส
อะกริ บปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดั เจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยจักรพรรดิฮาเดรี ยน
ใน ค.ศ. 126 และซ่ อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุ ส และคาราคาลา
การก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฮาเดรี ยนมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน
7 องค์หรื อเทพแห่ งดาวในระบบสุ ริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS
อังคาร MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรง
กลมและโค้งเป็ นครึ่ งวงกลมวางอยู่บนเสาหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา วิหารมีความสู งถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของ
โดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและยืนหยัดมานานกว่าสองพันปี ตั้งแต่คริ สต์ษตวรรษที่ 7 เป็ น
ต้นมา วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็ นโบสถ์โรมันแคธอริ ค อุทิศแด่พระแม่มารี และผูพ้ ลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้ น
ทอสคาน่ า เมืองปิ ซ่ า ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อนั สวยงามของบ้านเรื อนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสู งสง่างามอยู่บน
เนินเขา และเป็ นแหล่งผลิตไวท์ช้ นั ดีของเมืองนี้
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน
้ เมือง สปาเก็ตตี้ต้นตาหรับอิ ตาลี + อาหารจาน
หลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน) (มื้อที่ 2)

 พักค้ างคืน ณ GALILEI HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันทีส่ าม(3) เมืองปิ ซ่ า – หอเอนปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรื อสู่ เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –
จัตุรัสซานมาร์ โค – วิหารซานมาร์ โค
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
นาท่านชม หอเอนเมืองปิ ซา 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ที่เมืองปี ซา ประเทศอิตาลี เป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น
สร้างด้วยหิ นอ่อนสู ง 181 ฟุต เริ่ มสร้างเมื่อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 45 ชั้น เนื่ องจากพื้ นดิ นใต้อาคารเริ่ ม ยุบลงจากการที่
รากฐานของอาคารไม่มนั่ คงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้
มีการก่อสร้ างเพิ่มเติมจนเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยเมื่อปี ค.ศ.
1350ซึ่ งมี การเปลี่ ยนแปลงบางส่ วนของโครงสร้ า ง
ด้านบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถ่วงดุลกับการเอียงของ
หอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 176 ปี แต่ตวั หอก็ยงั เอนไปจากแนวตั้งฉากถึ ง14ฟุตปั จจุบนั นี้ ได้ปิดไม่ให้
นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมข้างบนแล้ว เนื่ องจากว่าหอจะเอนลงเรื่ อยๆ ซึ่ งบรรดาวิศวกรกาลังหาทางที่จะหยุดยั้งการ
เอนและอนุ รักษ์ให้มีสภาพเอียงไว้ให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้ชมไปอีกนานๆ สาหรับหอเอนปิ ซานี้ ภายในมีเสาหิ นอ่อนที่
สลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่อดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ณ ที่หอเอนปิ ซาแห่ งนี้ เป็ นที่ที่กาลิเลโอ
ขึ้นไปทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (มื้อที่ 4)
บ่าย
ท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก “เมือง
ที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่ อมมากกว่า 400 แห่ ง เดิ นทางสู่
เกาะซานมาร์ โ ค ศู น ย์ก ลางของนครเวนิ ส ระหว่า งทางท่ า นจะได้ช ม
อนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าวิค เตอร์ เอมานู เอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้
ท่ า นได้ถ่ า ยภาพคู่ ก ับ สะพานถอนหายใจ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง “Doge
Palace” ซึ่ งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอดี ต อี กทั้งยัง
เป็ นศู นย์กลางของการปกครองแคว้นในยุค สมัย นั้นอี กด้วย ชม จัตุรัส
เซนต์มาร์ คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ คเป็ นฉากหลัง สร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลื อกช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมื องของเวนิ สตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้วมู ราโน่ ต้นตารั บของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก ได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับเมือง เมสเตร้
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

(อาหารพื้นเมือง พิซซ่าต้นตาหรับอิตาลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส)+ของหวาน)

 พักค้ างคืน ณ Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันทีส่ ี่ (4) เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ ลาเค่ น ( สวิตเซอร์ แลนด์ )
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ เดีย และเป็ นเมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่ งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลักษณะ
เดียวกับ นิ วยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้ มิลานยังเป็ นที่รู้จกั จากประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า ปาเนต
โตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ
รวมไปถึ ง สโมสรฟุ ต บอลอิ น เตอร์ มิ ล าน และ สโมสรฟุ ต บอลเอซี มิ ล าน
ถ่ ายรู ปกับ มหาวิหารแห่ งมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นสั ญลักษณ์ ที่โดดเด่ น
ทีส่ ุ ดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหิ นอ่อนสถาปั ตยกรรมโกธิ กที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ซึ่ ง ใช้เวลาสร้ า งนานถึ ง 500 ปี ลักษณะเด่ นของวิหารที่ นอกเหนื อจาก
ความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรู ป้ ั นนับกว่า 3000 รู ป ที่สวยงามไม่แพ้กนั
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (มื้อที่ 7)
บ่าย
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองอินเทอร์ ลาเค่ น เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้ อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมื อง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ งคื อ Thunersee และ
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็ นเขาจุงเฟราอันลือชื่ อ , นาฬิกาดอกไม้ ,
สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่ นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารักสร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิ โนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ฟองดู ต้นตาหรับสวิ ตเซอร์แลนด์) (มื้อที่ 8)
 พักค้ างคืน ณ CITY OBERLAND หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่ห้า(5) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถา้ นา้ แข็ง 1000ปี – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต ( สวิตเซอร์ แลนด์ )
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
นาคณะออกเดิ นทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่ บ้ านกรินเดลวาลด์ กรุ น เพื่อนาท่ านขึน้ รถไฟ สาย
จุ งฟราวบาห์ เนน ระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้ชมวิวทิ วทัศน์แบบ
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ข นานแท้ ที่ มี ทุ่ ง หญ้า อัน เขี ย วขจี ดอกไม้ป่ าบาน
สะพรั่ งในฤดู ใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ ยนสี ในช่ วงฤดู ใบไม้ล่วงบ้า น
หลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัด
กระจายแทะเล็ ม หญ้า อยู่ ท ั่ว บริ เ วณ ล าธารน้ า ธรรมชาติ เ ล็ ก ๆที่ ใ ส
สะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทาให้
คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่างยิง่ พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติ
บนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็กรถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่
ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุ งเฟรา ซึ่ ง มีความสู ง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) จุดสู งสุ ดคือลานน้ าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx นักท่องเที่ยว

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

หลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ใน
ปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่ มีเร่ งรีบ จากนั้นนาท่าน ชม ถา้ น้าแข็ง
1,000 ปี ที่ สร้ างโดยการเจาะธารน้ าแข็ง เข้าไปถึ ง 30 เมตร พร้ อมชมน้ า แข็งแกะสลัก รู ป ร่ า งต่ าง จากนั้นชมวิว
ทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดใน
โลกพร้อมซื้ อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย...
 รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สด
ุ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา (มื้อที่ 10)
นาท่านขึ้น สวิสสฟิ งซ์ หรื ออาคารสังเกตุการณ์ ที่ความสู ง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360
องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจการเดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ ค-หลังคายุโรป ไปแล้ วไม่ ได้ มาจุดชม
วิว จุดนีเ้ หมือนมาไม่ ถึง ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อ เปลี่ยน
บรรยากาศ ไม่ ใ ห้ซ้ า ทางเดิ ม ผ่านเมื อง เวนเก้น เมื องที่
สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความสวยงามมากจน
ยากที่จะลื ม แวะเปลี่ ยนรถไฟที่ สถานี ไ คลน์ไ ชเด็ค ซึ่ ง
บริ เวณสถานี น้ ี ล้ น เกล้ า รั ช กาลที่ 5 เคยเสด็ จ มาแล้ ว
จนกระทัง่ ถึงเมืองเลาเท่นบรุ นเน่น (LAUTERBRUNNEN) หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น นาท่านชม สะพาน
ไม้ ชาเปล สั ญลักษณ์ ของเมืองลูเซิร์นสะพาน ไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นาท่าน ชม อนุสาวรี ย์สิงโต สั ญลักษณ์
ของความซื่ อสั ตย์ และกล้ าหาญของชาวสวิสเซอร์ แลนด์ ที่ เสี ยชี วิตในประเทศฝรั่ งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกัน
พระราชวังในคราวปฏิวตั ิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบ่ นหน้าผาหิ น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
 พักค้ างคืน ณ Astoria Lucerne หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่หก (6) เมืองลูเซิร์น – อินส์ บรุ ค – วังหลังคาทองคา – เซนต์ โวล์ ฟกัง (ออสเตรีย)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องอินส์ บรุ ค ประเทศออสเตรี ย เป็ นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่ งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ
ออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์ กลางหุ บเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็ก
ซิ มิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมาพักผ่อน
ในเมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ย เทเรเซี ย ผูย้ งิ่ ใหญ่ หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ ต ระหว่างทางพักผ่อน
ตามอัธยาศัยเพลิ ดเพลิ นกับทิวทัศน์ของสองข้างทางจากนั้นนาท่านชมความร่ มรื่ นขอ สวนสาธารณะฮอฟการ์ เด้น
ถ่ายรู ปกับ วังหลังคาทองคา เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรุ ค ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้ างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่ วงต้น
ศตวรรษที่ 15 สาหรั บ เป็ นที่ ป ระทับของผูป้ กครองแคว้นทิ โรล ต่อมา
จักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรู ฟให้เป็ นสไตล์โกธิ ค
ผสมบารอก และได้ทรงตกแต่งส่ วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียง
ด้วยทองค าแท้ จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็ นที่ ทอดพระเนตรเทศกาล
ต่างๆ ที่จดั ขึ้นบริ เวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปั จจุบนั โกลเด้นรู ฟกลายเป็ นสานักงานการประชุ มอัลไพน์นานาชาติ
เสาสู งอนาซอล จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง เครื่ องแก้วคริ สตัน ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังสุ ดของออสเตรี ย ให้ท่านถ่ายรู ป
บริ เวณ River Inn

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (มื้อที่ 13)
นาท่านสู่ เมืองซังคท์ โวล์ฟกัง มีชื่อมาจาก เซนต์โวล์ฟกัง (heiligen
Wolfgang) เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ โดยนาชื่อของนักบุญโวล์ฟกัง ที่
มีชีวติ อยูใ่ นช่วงปลายศตวรรษที่ 10 และท่านได้สร้างโบสถ์เล็กๆ
ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่ งปั จจุบนั นี้ก็ได้เป็ นโบสถ์ประจาเมืองและมี
สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชม ทะเลสาบโวล์ ฟกัง เป็ นทะเลสาบธารน้ าแข็งซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บ
เขาทางตะวันออกในรัฐซาลซ์บูร์กของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูใ่ นแหล่งมรดกโลกซัลทซ์คมั เมอร์ กูท
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)
 พักค้ างคืน ณ SCALARIA หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันทีเ่ จ็ด (7) ฮัลล์ ททั ท์ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้ านโมสาร์ ท – นครมิวนิค (เยอรมันนี)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ททั ท์ เมืองได้ ชื่อว่ าตั้งอยู่ริมทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก จนได้ รับการขึน้ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลก ฮัลล์ททั ท์ เป็ นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ต้ งั อยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์ (Lake
Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมั เมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญมาก
แห่งหนึ่งของประเทศออสเตรี ย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
หรื อท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที่ ไบน์เอาส์ หรื อ โบน์เฮาส์ ซึ่ งเป็ น
อาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริ สตจักรภายในเป็ นที่เก็บหัวกะโหลก
มากกว่า 1,200 กะโหลกส่ วนใหญ่เป็ นคนที่เสี ยชีวติ ในศตวรรษที่ 18-19
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษสุดกับ เมนูปลาเทร้า (มื้อที่ 16)
บ่าย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิร์ก เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับที่ 4 ในประเทศออสเตรี ย และเป็ น
เมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์ กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็ นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูก
ดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลก ในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นที่จดจากันในฐานะที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา
แอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสี ยงดนตรี และเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ นเอก
ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ ท ถึงซาลส์เบิร์กให้ท่านได้ถ่ายรู ปภายใน
สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง The Sound of Music
จากนั้นนาท่านเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ าซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน
นาท่านไปถ่ ายรู ปบ้ านโมสาร์ ท จากด้านนอก จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกของฝาก นาท่าน
เดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ น
หนึ่งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบ่ นแม่น้ าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ ) นาท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ
ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิ ค ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิ ค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่
ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่
ค่า
 รับประทานอาหารค่าที่ ภัตตาคาร พิ เศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ (มื้อที่ 17)

 พักค้ างคืน ณ MERCURE HOTEL MUNCHEN NEUPERLACH SUD เทียบเท่า (คืนที่ 6)
วันทีแ่ ปด(8) มิวนิค –สนามฟุตบอล อลิอนั ซ์ อลิน่า ( Allianz Arena ) – BMW WELT
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)
นาท่านเดิ นทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่ นของบีเอ็ม
ดับบลิว อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของรถ หรื อเลือกซื้ อของที่ระลึก จากนั้นนาท่านไปยัง สนามอัลลิอันซ์
อาเรนา มีชื่อเล่นว่า "เรื อยาง" เป็ นสนามฟุตบอลในประเทศเยอรมนี ตั้งอยูท่ าง
ทิศเหนื อของเมืองมิวนิ ก เริ่ มก่อสร้ างตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และ
เสร็ จสมบูรณ์ เปิ ดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548รวมค่าก่ อสร้ าง
ทั้งหมด 340 ล้านยูโร ปั จจุบนั ที มที่ใช้สนามได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์น
มิวนิก และเทเอสเฟา1860 มิวนิกให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปจากด้ านนอกของสนามกีฬา
แห่ ง นี้ และท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ของที่ ระลึก ของสโมสรได้ ตามอั ธ ยาศั ย จากนั้ นน าท่ า นออกเดิ นทางสู่
สนามบิน มิวนิคพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
15.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 085 / QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
วันทีเ่ ก้ า(9) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ)
13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ
อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่ าบริการ

วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู)่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

73,999
73,999
73,999
73,999
73,999
73,999
73,999
73,999

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

15,000

วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)

73,999
75,999

วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)

75,999

15,000

วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.

75,999

15,000

วันที่ 8 – 16 มิ.ย.

75,999

15,000

วันที่ 22 – 30 มิ.ย.

75,999

15,000

วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)

15,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่าน***
สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญทีท่ ่ านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์ แล้ว
2) ในกรณีที่ท่านไม่ สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษั ทแจ้ งไว้ ทาให้ วันยื่นวีซ่าเหลือน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง ท่ านจะต้ อง
จ่ ายเงินค่ าวีซ่าเพิ่มท่ านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวั แทนยื่นวีซ่าด้วย
ตัวท่านเองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า
***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆของบริ ษัท เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจางวดแรกแล้ ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่ างๆ ของบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ***

อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 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 มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้ องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ 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 อท่าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)
***กรุ ณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ นช่ วงเทศกาลคริ สต์ มาส /
เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดิ นทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์ มาส / เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจาท่านละ 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 กกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ 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 จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ
โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดาเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้ าออกตั๋วมาแล้วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ 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

 ในกรณีที่ทางบริ ษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริ ษัท / เอกสารของท่ านไม่
น่ า เชื่ อถื อ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทัน เวลานั ด หมายตามที่สถานทู ต กาหนด (มาสาย) / ไม่ รั บ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจ ารณาจากสถานฑูต
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั 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 พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนทีส่ ถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง 2X1.5 นิว้ จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่
เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน

5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
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 ที่มีรายชื่ อผูป้ 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 นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( 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 นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น)
9.1 สาเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เท่ านั้น พร้ อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็ น
ภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** (กรุ ณานาสมุดเงินฝากเล่ มจริ งมาวันทีย่ ื่นวีซ่าด้ วย)
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
**ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อพั เดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็ นภาษาไทย)**

การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยืน่ วีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สาเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ใน
การยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อ
เตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุ ดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสาร
ยืน่ วีซ่าต่อไปได้ หรื อ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิม่ เติมในวันที่ยนื่ วีซ่า
 การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับ
จากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน
2557 หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั
และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรงตาม
หน้าพาสปอร์ ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผดิ พลาดในการ
ออกเอกสาร)


****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสื อ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
11. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

วันทีม่ ายื่นวีซ่ากรุณานาสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้ วย (กรณีมเี ล่มต่ อจากสมุดเดิมรบกวนนาเล่มเก่ ามาด้ วย)
เอกสารทุกอย่ างทีเ่ ป็ นสาเนา เช่ น ทะเบียนบ้ าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล , สู ติบัตร , นาตัวจริงมา
วันทีย่ ื่นวีซ่าด้ วย

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****
กรมการกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ า :
1.ในหนังสื อเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

