รห ัสโปรแกรม : 17557 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน
มิวนิ ค – BMW WELT – พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ – อินส์บรูค - เมืองออร์ติเซ่
คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เวโรน่ า - ซีรม์ ิโอเน่ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - โคโม

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
18.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

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

21.05 น.ออกเดิ น ทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง ดูไบ – มิวนิ ค – สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า – BMW WELT - พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ - จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี – เยอรมนี )
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
04.05 น. เดินทางสู ่เมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
08.35 น. ถึ ง สนามบิ น เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่า นพิ ธี ก าร
ตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ่เมื อง
มิ วนิ ค นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า
เป็ นสนามเหย้าของสโมสรทีมฟุตบอล บาเยิ ร์น มิ วนิ ค ทีมประจา
เมื องมิ วนิ ค ตัง้ อยูท่ างทิ ศเหนื อของเมื องมิ วนิ ก เริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเสร็ จสมบูรณ์เปิ ดใช้งานเมื่ อวันที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมค่าก่อสร้างทัง้ หมด 340 ล้านยูโร
จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ BMW WELT อาคารสถาปัต ยกรรม
สมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุก
รุ ่นของบีเอ็ มดับบลิ ว อิสระท่านเลื อกซื้ อของที่ระลึ กของบีเอ็ มและ
มินิคูเปอร์
กลางวัน บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่า นถ่า ยรู ปบริ เ วณ

วันที่สาม

เช้า

กลางวัน

คา่

ด้านหน้า พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace) เป็ นวังฤดูรอ้ นของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผู ้
ริ เริ่ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ยและเฮ็นเรี ยตตา อเดลเลดแห่งซาวอย ตาม
แบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก ส่วนกลางของวังสร้างเสร็ จ
ในปี ค.ศ. 1675 จากนั้นนาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ เด้นท์ ฯลฯ จากนั้นนาท่านสู ่
บริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ใน
รู ปแบบศิ ลปะโกธิ ค , หอคอยของโบสถ์แ ม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิ สระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคา่ เพื่ อความต่อเนื่ องในการเลื อกซื้ อสิ้ นค้าและท่องเที่ ยวตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั
 ณ Tryp by Wyndham Rosenheim หรื อระดับเดียวกัน
หมู่บา้ นเพรียน อัม คีมซี - พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ - อินส์บรูค
(เยอรมนี - ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ นาท่านเดิ นทางสู ่ หมู่บา้ นเพรี ยน อัม
คี มซี (PRIEN AM CHIEMSEE) เมื อ งท่อ งเที่ ยวที่ ส าคัญ ในเขตภู มิภาคทะเลสาบคิ มเซ่ เพื่ อน าท่า นล่อ งเรื อสู ่
พระราชวัง แฮร์เ ริ น คี ม เซ (HERRENCHIEMSEE) จากนั้ น น าท่า นเข้า ชม พระราชวัง แฮร์เ ริ น คี ม เซ
(HERRENCHIEMSEE)
หนึ่ งในพระราชวังสุ ดอลังการที่สร้างโดยกษัตริ ยล์ ุดวิ กที่สอง เป็ นพระราชวังที่สร้างอยู ่ บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ
(Chiemsee) สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) ของฝรั่งเศสทัง้ ภายในและภายนอก
เนื่ องจากกษัตริ ยล์ ุดวิกที่สองแห่งบาวาเรี ยนี้ มีความนิ ยมชมชอบในตัว พระเจ้าหลุยส์ท่ ี 14 แห่งฝรั่งเศสเป็ นอย่างมาก
จึ ง สร้า งพระราชวัง แห่ง นี้ ขึ้ นมาเสมื อ นเป็ นอนุ ส รณ์ส าหรั บ พระเจ้า หลุ ย ส์ท่ ี 14 พระราชวัง แห่ง นี้ จึ ง ดู ค ล้า ย
พระราชวังแวร์ซายส์ อีกทัง้ ยังได้สร้างพระราชวังแห่งนี้ ให้มีความทันสมัยกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ มีน้าประปา น้าพุ
ห้องน้า ห้องส้วม และระบบทาน้าร้อนในอ่างอาบน้าอี กด้วย แต่เนื่ องจากกษัตริ ยล์ ุดวิ กที่สองได้เสด็จสวรรคตไปก่อน
จึงทาให้หอ้ ง 50-70 ห้องในพระราชวังแห่งนี้ ตกแต่งไม่เสร็ จ นาท่านเดินชมความงดงามภายในพระราชวัง จากนั้นนา
ท่านนั่งเรื อกลับสู ่ ท่าเรื อเมื องพรี น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู ่
เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมื องหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมื อง
เอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอินซึ่ งคาว่า
“อินส์บรู คนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้าอินมีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยู ่
ระหว่างเทื อกเขาแอลป์ จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าอินส์บรูค
ที่ยงั คงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็ นอย่างดี อาคารบ้านเรื อน
ที่ มี อ าร์ ค เดคชั้น ล่า งและมี มุ ข ยื่ นออกมาที่ ชั้น บน แสดงให้เ ห็ นถึ ง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิ คตอนปลายและเรอเนสซองส์ นาท่านถ่ายรู ป หลังคาทองคา (Goldenes Dachl) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมื องอินส์บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมื องเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian จากนั้นอิสระให้ทา่ นเดินเล่นบน
ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมื องอิ นบรู คส์ เชื่ อมระหว่างเขตเมื องเก่ากับย่านช้อปปิ้ งสมัยใหม่ ตรงกลาง
ถนนเป็ นที่ตงั้ ของ เสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่ งตัง้ ขึ้นเพื่ อราลึกถึงการถอนกองกาลังทหารบาวาเรี ย
ออกไปจากเมื องในช่วงสงคราม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Alpin Park หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
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เช้า

อินศ์บรูค – โดโลไมท์ – ทะเลสาบมิซรู ินา - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เมืองออร์ติเซ่
(ออสเตรีย-อิตาลี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ ทะเลสาบมิซูรินา Misurina Lake อีก
หนึ่ งทะเลสาบชื่ อดังใน อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์
ตั้ ง อ ยู ่ ท่ ี ร ะ ดั บ คว า มสู ง 1, 7 54 เ ม ตร เห นื อ
ระดับ น้ า ทะเล ซึ่ งมี ค วามโด่ง ดัง เรื่ องภาพวิ ว ภู เ ขา
สะท้อนน้าในวันฟ้าใสหรื อแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวก็ มี
ความสวยงามอี ก รู ปแบบหนึ่ ง จากนั้ น น าท่า น
เ ดิ น ท า ง สู ่ เ มื อ ง ค อ ร์ ติ น่ า ด อ ม ป า ส โ ซ่
(CORTINA D’AMPEZZO) เมื องสกีรีสอร์ท ที่อยู ่
ในอุ ท ยานแห่ง ชาติ เ ทื อ กเขาโดโลไมท์ เป็ น BEST
OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ ีได้รับการ
ยกย่องให้เป็ น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีท่ ีสุดในโลก เคยใช้เป็ นสถานที่จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1956
และเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมื องนี้ อยูส่ ู ง จากน้าทะเล
1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็ น ไข่มุกแห่งเทื อกเขาโดโลไมท์ เป็ นสถานที่ตากอากาศตลอดปี ของชนชัน้ สูง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองออร์ติเซ่ เมื องหน้าด่านก่อนที่จะเดินทางเข้า
สู ่ อุทยานโดโลไมท์ รอบล้อมด้วยหุบเขามากมาย จึงเป็ นเมื องที่พกั ตากอากาศที่มีช่ ื อเสี ยงแห่งนึ งของอิตาลี จากนั้น
นาคณะเดินทางผ่านเส้นทางสายไวน์ South Tyrolean Wine Road สองข้างทางเป็ นไร่องุน่ และไร่แอปเปิ ล ท่านจะ
ผ่านเมื องโบลซาโน (Bolzano) เมื องที่ถือว่าเป็ นประตูสูอ่ ุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ โบลซาโนเป็ นเมื องหลวงของภูมิภาค
ทีโรลใต้ (South Tyrol) เมื องเล็กๆ ที่มีเสน่หน์ ่าหลงใหลในศิ ลปะและวัฒนธรรม ได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องที่คนมีความสุ ขที่สุด
Top 5 ของประเทศอยูท่ างตอนเหนื อของประเทศอิตาลีเนื่ องด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติและ
อากาศที่บริ สุทธ์ทาให้เมื องนี้ เป็ นเมื องที่เป็ นแหล่งผลิตผลไม้ท่ ีใหญ่ท่ ีสุด
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Hotel NH Trento หรื อระดับเดียวกัน
เวโรน่ า – บ้านจูเลียต - ซีรม์ ิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา - กรุงมิลาน
(อิตาลี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เวโรน่ า (Verona) หนึ่ งในหัวเมื องใหญ่
ของแคว้น และเป็ นเมื อ งที่ใหญ่เ ป็ นอันดับ ที่ 3ทางภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอิ ตาลี และยังเป็ นหนึ่ งในเมื อ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของอิตาลีตอนเหนื ออีกด้วย นาท่านเที่ยวชมย่านเมื องเก่าที่ยงั คงเสน่หข์ องความเป็ นเมื องยุคกลางไว้
ได้อย่างครบถ้วนเมื องเวโรน่าแห่งนี้ ยังมีช่ ื อเสี ยงด้วยการเป็ นเมื องโลเกชัน่ ของวรรณกรรมชื่ อดังอย่าง โรมิ โอแอนด์จู
เลียต นาท่านชม บ้านจูเลี ยต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสี ขาวที่มีจุดเด่นคื อ ระเบียง สถานที่ๆ โรมิ โอและจู
เลียตได้พบรักกัน จุดนี้ เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมายังเมื องเวโรน่า เพื่ อชมต้นกาเนิ ดของตานานความรักชื่ อดัง
อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความต่อเนื่ องในการเลื อกซื้ อสิ้ นค้าและท่ องเที่ ยวตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู ่ เมืองซีรม์ ิโอเน่ (SIRMIONE) เมื องปราสาทเก่าแก่หอ้ มล้อมด้วย ทะเลสาบการ์ดา มีลกั ษณะเมื องเป็ น
แหลมยื่ นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดาที่สวยงามมีมาก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่อยูภ่ ายใต้การปกครองของเมื องเวนิ ส
หรื อจะเรี ยกได้วา่ เป็ นอาณาบริ เวณหนึ่ งของ เมื องเวนิ ส เพราะสมัยนั้นเมื องต่างๆในประเทศอิตาลียงั ไม่ได้รวมตัวกัน
ต่างเป็ นเอกเทศปกครองตนเองแถมมีการทาสงครามเพื่ อแย่งชิงเมื องซีร์มิโอเน่เลยเป็ นเมื องที่มีประวัติความเป็ นมาอัน
ยาวนานที่สาคัญมีหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตงั้ แต่ยุคสมัยโรมันทัง้ กาแพงเมื องที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ อป้องกัน

คา่
วันที่หก
เช้า

สงครามในอดีตเคยเป็ นเมื องที่มีผูค้ นที่มีฐานะในยุคสมัยโรมัน
ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบนั จึ งกลายเป็ นเมื อง
พักผ่อนริ มทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิ วทิ วทัศน์
ของทะเลสาบ ซี่งเป็ นทะเลสาบน้าจื ดที่เกิดจากน้าแข็งละลาย
จากเทื อกเขาแอลป์ ดังนั้นซี ร์มิโอเน่ จึ งถู กล้อมรอบด้ว ย
ทะเลสาบทัง้ สองด้าน ถึงแม้จะเป็ นเพียงเมื องเล็กๆ แต่มีเสน่ห์
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนตลอดทัง้ ปี จากนั้น
นาท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทเก่าแก่ของเมื อง (THE
SCALLGER OF SIRMIONE) สร้างในปี 1277 ซึ่ งเมื องนี้
เคยอยูใ่ นการปกครองของตระกูล SCALIGER จากนั้นเดิ นเล่นชมเมื องเก่าชิมไอศรี มเจลาโต้ท่ ีมีช่ ื อเสี ยงของอิ ตาลี
หลากหลายร้านและของที่ระลึกอื่ นๆ อีกมากมาย ให้ทา่ นอิสระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มื อง มิลาน (Milan) หนึ่ ง
ในเมื องหลักของประเทศอิลาลี เป็ นศูนย์กลางทัง้ ด้านการค้า ศิ ลปะ เศรษฐกิจ และการศึ กษาได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องหลวง
แห่งแฟชัน่ และการออกแบบ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรื อระดับเดียวกัน
มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม - สนามบิน
(อิตาลี -ดูไบ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู ่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มีช่ ื อเสี ยงใน
ด้านแฟชั่น ศิ ลปะ และเครื่ องหนัง เป็ นเมื องแห่งแฟชั่นสาคัญเมื อง
หนึ่ งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิ วยอร์ก ปารี ส ลอนดอน “มิ ลาน”
เป็ นเมื องหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี
ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า
MID-LAN มี ป ระชากรประมาณ1,308,500 คน และมี ช่ ื อเสี ย ง
เกี่ยวกับประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้า
ไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอล
อินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟ
รสโก้ท่ ีมีช่ ื อเสียงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่า หลังจากนั้นนา
ท่า นเดิ น ทางสู ่ ปิ อาซซ่ า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่ งเป็ นที่ตงั้ ของ มหาวิ หารแห่งเมื องมิ ลาน
หรื อที่เรี ยกว่า ดูโอโม่ (DUOMO)ชื่ อนี้ ไว้ใ ช้เรี ยกมหา
วิ หารประจาเมื อง สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ
400 กว่าปี หลังจากนั้น ด้า นนอกเป็ นยอดแหลม 135
ยอด จึ งมีช่ ื อเรี ยกว่า "มหาวิ หารเม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อน
จากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิ หารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และ
บริ เวณนั้นยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนม ซึ่ งมีจาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรี ย วิ ตโตรี โอ เอมานู เอล อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความ
สะดวกในการท่องเที่ ยวและให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึ กหรื อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หลังจาก
นั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องโคโม่ เป็ นเมื องในแคว้นลอมบาร์เดีย ตัง้ อยูบ่ ริ เวณพรมแดนกับประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์
โคโมเป็ นเมื องที่ตงั้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ ทิศเหนื อของเมื องอยูต่ ิดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็ นเมื องท่องเที่ยวยอดนิ ยม
แห่งหนึ่ ง เป็ นแหล่งรวมชิ้นงานศิ ลปะชื่ อดัง , มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยูม่ ากมาย โดยในปี 2013

โกโมมีจานวนผูม้ าพานักค้างคื นถึ ง 215,000 คน ถื อเป็ นเมื องที่มีผูม้ าเยื อนมากที่สุดเป็ นอันดับสี่ ของแคว้นลอมบาร์
เดียรองจากมิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.20 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 58 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี –
ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

มีนาคม

12-18 มี.ค. 2563

เมษายน

25 เม.ย.-1 พ.ค. 2563

พฤษภาคม

21-27 พ.ค. 2563

กรกฎาคม

1-7 ก.ค. 2563

40,900
43,900
45,900
45,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ ่ืนคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของหน่ วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
3,400
3,200
3,700
3,300

ราคาเด็ก
6-11 ปี
2,000
1,800
2,500
2,000

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
590
430
970
520

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวั ด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ีย่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ นกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1.
แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2.
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 2 รู ป
3.
หนังสื อเดินทางที่มีอายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันที่เดินทาง พร้อมสาเนาหนัง สื อ
เดินทาง จานวน 2 ชุด
4.
สาเนาบัตรประชาชน
5.
สาเนาทะเบียนบ้าน
6.
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
7.
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยมีอายุไม่เกิน 1
เดื อนนับจากวันที่ออกเอกสาร
8.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัท ฉบับภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยมีอายุไม่
เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
9.
สาหรับท่านที่เกษี ยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิ น (สถานทูต
รับพิ จารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงิ นหมุนเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หลัก) หนังสื อรับรองบัญชีจาก
ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ และ บันทึก
รายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ดไม่
เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิ น 15 วันนับจากวันที่มายื่ น
คาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ ีรับรองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ ีรับการรับรอง



บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดต
ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูท้ ่ ีออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร หรื อ
สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณี เด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1.
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุวา่ เด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2.
หนังสื อแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
3.
ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุ ลประทับตราครุ ฑ ที่ฝ่งั ซ้ายบน ถึงจะใช้ย่ ื นวีซา่ อิตาลีได้หาก
ไม่มีตราประทับศูนย์ท่ ีรับยื่ นวีซา่ จะไม่รับยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้
หมายเหตุ
1.
ผูท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผูท้ ่ ีเป็ นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่สามารถ
รับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2.
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่ได้รับรองเท่านั้น เช่น
สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดาเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า

ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

