
 

 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17557 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วนั 

มิวนิค – BMW WELT – พระราชวงันิมเฟนบรูก์ – อินสบ์รคู - เมืองออรติ์เซ่ 

คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ – เวโรน่า - ซีรมิ์โอเน่ – มิลาน – มหาวิหารดโูอโม่ - โคโม 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                   (ไทย) 

18.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

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

 

21.05 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดไูบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า – BMW WELT - พระราชวงันิมเฟนบรูก์ - จตัุรสัมาเรียน 

            (ยูเออี – เยอรมนี) 

00.50 น.    ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

04.05 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 53 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่เมือง

มิวนิค น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า 

เป็นสนามเหยา้ของสโมสรทีมฟุตบอล บาเยิร์น มิวนิค ทีมประจ า

เมืองมิวนิค ตัง้อยูท่างทิศเหนือของเมืองมิวนิก เร่ิมกอ่สรา้งตัง้แต่

วนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเสร็จสมบูรณเ์ปิดใชง้านเม่ือวนัท่ี 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมคา่กอ่สรา้งทัง้หมด 340 ลา้นยูโร 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรม

สมยัใหม ่ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหมทุ่ก

รุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่นเลือกซ้ือของท่ีระลึกของบีเอ็มและ

มินิคูเปอร์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปบริเวณ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace)  เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผู ้
ริเร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย อีเล็คเตอร์แหง่บาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแหง่ซาวอย ตาม

แบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก สว่นกลางของวงัสรา้งเสร็จ

ในปี ค.ศ. 1675 จากนั้นน าทา่นผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ จากนั้นน าทา่นสู่

บริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ที่ มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  ใน

รูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

อิสระอาหารค า่เพ่ือความต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือส้ินคา้และท่องเท่ียวตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 

 ณ Tryp by Wyndham Rosenheim หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม     หมู่บา้นเพรียน อมั คีมซี - พระราชวงัแฮรเ์รินคีมเซ - อินสบ์รคู         (เยอรมนี - ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นเพรียน อมั 

คีมซี (PRIEN AM CHIEMSEE) เมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ เพ่ือน าทา่นลอ่งเรือสู ่

พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ (HERRENCHIEMSEE) จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ 

(HERRENCHIEMSEE) 

 หน่ึงในพระราชวงัสุดอลงัการท่ีสร้างโดยกษัตริยลุ์ดวิกท่ีสอง เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ 

(Chiemsee) สรา้งเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายส ์(Château de Versailles) ของฝรั่งเศสทัง้ภายในและภายนอก 

เน่ืองจากกษัตริยลุ์ดวิกที่ สองแหง่บาวาเรียน้ี มีความนิยมชมชอบในตวั พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แหง่ฝรั่งเศสเป็นอยา่งมาก 

จึงสร้างพระราชวังแห่งน้ีข้ึนมาเสมือนเป็นอนุสรณ์ส าหรับพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 พระราชวังแห่งน้ีจึงดูคลา้ย

พระราชวงัแวร์ซายส ์อีกทัง้ยงัไดส้รา้งพระราชวงัแหง่น้ีใหมี้ความทนัสมยักวา่พระราชวงัแวร์ซายส ์มีน ้าประปา น ้าพุ  

หอ้งน ้า หอ้งสว้ม  และระบบท าน ้ารอ้นในอา่งอาบน ้าอีกดว้ย แตเ่น่ืองจากกษัตริยลุ์ดวิกท่ีสองไดเ้สด็จสวรรคตไปกอ่น 

จึงท าใหห้อ้ง 50-70 หอ้งในพระราชวงัแหง่น้ีตกแตง่ไมเ่สร็จ น าทา่นเดินชมความงดงามภายในพระราชวงั จากนั้นน า

ทา่นนั่งเรือกลบัสู ่ทา่เรือเมืองพรีน   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่

เมืองอินสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมือง

เอกดา้นการทอ่งเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอินซ่ึงค าวา่ 

“อินสบ์รูคนั้น” แปลวา่ สะพานแหง่แมน่ ้าอินมีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยู่

ระหวา่งเทือกเขาแอลป์ จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าอินสบ์รูค 

ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือน

ท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขย่ืนออกมาท่ีช ั้นบน แสดงให ้เห็นถึง

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์ น าทา่นถา่ยรูป หลงัคาทองค า (Goldenes Dachl) เป็น

สญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินสบ์รูค ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชว่งตน้ศตวรรษ

ท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่บน 

ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมืองอินบรูคส ์เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเกา่กบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม ่ตรงกลาง

ถนนเป็นท่ีตัง้ของ เสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซ่ึงตัง้ข้ึนเพ่ือร าลึกถึงการถอนกองก าลงัทหารบาวาเรีย

ออกไปจากเมืองในชว่งสงคราม 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Alpin Park หรือระดบัเดียวกนั  

 

 

 



 

 

 

วนัท่ีส่ี อินศบ์รูค – โดโลไมท ์– ทะเลสาบมิซริูนา - คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ – เมืองออรติ์เซ่          

                       (ออสเตรีย-อิตาลี ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบมิซูรินา Misurina Lake อีก

หน่ึงทะเลสาบช่ือดงัใน อุทยานแห่งชาติโดโลไมท ์

ต ั้ ง อ ยู ่ ท่ี ร ะ ดับ ค ว า ม สู ง  1 , 754  เ มตร เห นื อ

ระดบัน ้าทะเล ซ่ึงมีความโด่งดงัเร่ืองภาพวิวภูเขา

สะทอ้นน ้าในวนัฟ้าใสหรือแมแ้ตใ่นชว่งฤดูหนาวก็มี

ความสวยงามอีกรูปแบบหน่ึง จากนั้นน าท่าน

เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง  คอ ร์ ติ น่ า  ด อ มป า ส โ ซ่ 

(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีอยู ่

ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์เป็น BEST 

OF THE ALPS เพียงแหง่เดียวของอิตาลีท่ีไดร้ับการ

ยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 

และเคยเป็นสถานท่ีถา่ยท าภาพยนตร์ เจมส ์บอนด ์007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองน้ีอยูสู่ง จากน ้าทะเล 

1,219 เมตร ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น ไขมุ่กแหง่เทือกเขาโดโลไมท ์เป็นสถานที่ ตากอากาศตลอดปีของชนชัน้สูง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองออรติ์เซ่ เมืองหนา้ดา่นกอ่นท่ีจะเดินทางเขา้

สู ่อุทยานโดโลไมท ์รอบลอ้มดว้ยหุบเขามากมาย จึงเป็นเมืองท่ีพกัตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแหง่นึงของอิตาลี จากนั้น

น าคณะเดินทางผา่นเสน้ทางสายไวน์ South Tyrolean Wine Road สองขา้งทางเป็นไร่องุน่และไร่แอปเปิล ทา่นจะ

ผา่นเมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองท่ีถือวา่เป็นประตูสูอุ่ทยานแหง่ชาติโดโลไมท ์โบลซาโนเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค

ทีโรลใต ้(South Tyrol) เมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่หน่์าหลงใหลในศิลปะและวฒันธรรม ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีคนมีความสุขท่ีสุด 

Top 5 ของประเทศอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลีเน่ืองดว้ยความอุดมสมบูรณท์างทรัพยากรทางธรรมชาติและ

อากาศท่ีบริสุทธท์  าใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองท่ีเป็นแหลง่ผลิตผลไมท่ี้ใหญท่ี่สุด 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel NH Trento หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้ เวโรน่า – บา้นจูเลียต - ซีรมิ์โอเน่ – ทะเลสาบการด์า - กรุงมิลาน       (อิตาลี)   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เวโรน่า (Verona) หน่ึงในหวัเมืองใหญ่

ของแควน้และเป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 3ทางภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีและยงัเป็นหน่ึงในเมือง

ทอ่งเท่ียวที่ ส าคญัของอิตาลีตอนเหนืออีกดว้ย น าทา่นเท่ียวชมยา่นเมืองเกา่ท่ียงัคงเสน่หข์องความเป็นเมืองยุคกลางไว ้

ไดอ้ยา่งครบถว้นเมืองเวโรน่าแหง่น้ียงัมีช่ือเสียงดว้ยการเป็นเมืองโลเกชัน่ของวรรณกรรมช่ือดงัอยา่ง โรมิโอแอนดจู์

เลียต น าทา่นชม บา้นจูเลียต (Casa di Giulietta)  บา้นปูนสีขาวท่ีมีจุดเดน่คือ ระเบียง สถานท่ีๆ โรมิโอและจู

เลียตไดพ้บรักกนั จุดน้ีเองท่ีดึงดูดนักทอ่งเท่ียวมากมายมายงัเมืองเวโรน่า เพ่ือชมตน้ก าเนิดของต านานความรักช่ือดงั

อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือส้ินคา้และท่องเท่ียวตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ เมืองซีรมิ์โอเน่ (SIRMIONE) เมืองปราสาทเกา่แกห่อ้มลอ้มดว้ย ทะเลสาบการด์า มีลกัษณะเมืองเป็น

แหลมย่ืนเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดาท่ีสวยงามมีมากอ่นศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส 

หรือจะเรียกไดว้า่เป็นอาณาบริเวณหน่ึงของ เมืองเวนิส เพราะสมยันั้นเมืองตา่งๆในประเทศอิตาลียงัไมไ่ดร้วมตวักนั

ตา่งเป็นเอกเทศปกครองตนเองแถมมีการท าสงครามเพ่ือแยง่ชิงเมืองซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนั

ยาวนานท่ีส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ต ัง้แตยุ่คสมยัโรมนัทัง้ก าแพงเมืองท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือป้องกนั



 

 

สงครามในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยุคสมยัโรมนั

ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ปัจจุบนัจึงกลายเป็นเมือง

พกัผอ่นริมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์

ของทะเลสาบ ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลาย

จากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ย

ทะเลสาบทัง้สองดา้น ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แตมี่เสน่ห์

ดึงดูดใจนักทอ่งเท่ียวใหเ้ดินทางมาพกัผอ่นตลอดทัง้ปี จากนั้น

น าทา่นถา่ยภาพดา้นหนา้ ปราสาทเก่าแก่ของเมือง (THE 

SCALLGER OF SIRMIONE) สรา้งในปี 1277 ซ่ึงเมืองน้ี

เคยอยูใ่นการปกครองของตระกูล SCALIGER จากนั้นเดินเลน่ชมเมืองเกา่ชิมไอศรีมเจลาโตท่ี้มีช่ือเสียงของอิตาลี 

หลากหลายรา้นและของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหท้า่นอิสระ  จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มือง มิลาน (Milan) หน่ึง

ในเมืองหลกัของประเทศอิลาลี เป็นศูนยก์ลางทัง้ดา้นการคา้ ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษาไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวง

แหง่แฟชัน่และการออกแบบ  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก        มิลาน – มหาวิหารดโูอโม่ – โคโม - สนามบิน            (อิตาลี-ดไูบ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สู ่เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงใน

ดา้นแฟชั่น ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นส าคญัเมือง

หน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”

เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ 

MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียง

เก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผา้

ไหม และแหลง่ผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟตุบอล

อินเตอร์มิลานและสโมสรฟตุบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟ

รสโกท่ี้มีช่ือเสียงโดง่ดงั,โรงละครโอเปร่า หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 

Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 

หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหา

วิหารประจ าเมือง สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 

400 กว่าปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 

ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่น

จากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และ

บริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินค ้า

แบรนดเ์นม ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความ

สะดวกในการท่องเท่ียวและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกหรือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั หลงัจาก

นั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

โคโมเป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยม

แหง่หน่ึง เป็นแหลง่รวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ,์ พิพิธภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเกา่อยูม่ากมาย โดยในปี 2013 



 

 

โกโมมีจ านวนผูม้าพ านักคา้งคืนถึง 215,000 คน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูม้าเยือนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัส่ีของแควน้ลอมบาร์

เดียรองจากมิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 58 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด       ดไูบ – กรุงเทพ                                                                                                (ยูเออี – 

ไทย) 

06.25 น.     เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372            

       (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ      

 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศนูยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 12-18 มี.ค. 2563 40,900 

เมษายน 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2563 43,900 

พฤษภาคม 21-27 พ.ค. 2563 45,900 

กรกฎาคม 1-7 ก.ค. 2563 45,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกลุเงินบาทนัน้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรัง่เศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 3,300 2,000 520 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้

 พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 



 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวัด) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทาง พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไมเ่กิน 1 

เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรับทา่นท่ีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึก

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไม่

เกิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืน

ค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 

 บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต

ลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร หรือ 

ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลีไดห้าก

ไมมี่ตราประทบัศูนยท่ี์รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะไมส่ามารถ

รับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ีไดร้ับรองเทา่นั้น เชน่  

ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 



 

 

 

   ** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 


