
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11093 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลยีต - เวนิส เมสเตร้ - ฮัลสตทัท์ – ซาลส์บวร์ก 
เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค - สตุทท์การ์ท  

ทิทิเซ่ – โดเนาเอสชิงเงน็ - ซาฟเฮาส์เซ่น - น า้ตกไรน์ - ซูริค 

ก าหนดการเดนิทาง 
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 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮาร์ – มิลาน 
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

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

09.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 

13.25 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 
15.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 

20.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

พกัที่ :      Best Western Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่2       มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลยีต - เวนิส เมสเตร้   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน จากน้ันน าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดด

เด่นทีสุ่ดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้าง
นานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์
แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” 
ลานด้านหน้าเป็นท่ีตั้ งของพระราชานุ
สาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 
ทรงม้า  รายล้อมด้วยอาคารท่ี เก่าแก่
คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก น าท่านออกเดินทางสู่
“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้
เวเนโตรองจากเวนิส น าท่านชมเมืองเว
โรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE 
ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้าง
จากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์และถ้า
ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความ
เจริญสูงสุดถือว่าเป็นยุดทองไม่แพก้รุง
โรม เมืองเวโรน่าโด่งดงัมาจากนิยายรัก
อมตะเร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ “วลิเลีย่มเชกส์เปียร์” ท่ีช่ือวา่ “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น าคณะเดินทางเขา้ชม
ย่านเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ จากนั้นน าท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรายล้อมไปด้วย
คฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่าระหวา่งทางผา่นชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารี
น่า”สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เดินทางเขา้สู่“อดีตบ้านของจูเลียต”ปัจจุบนัหนา้บา้นจู
เลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ  มาคอยเฝ้าขอความรักอยู่
ด้านล่างบริเวณบ้านมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเร่ือง
ความรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความ
รักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัท์ส าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักให้ได้
เซยฮ์ลัโหลหากนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางขึน้สู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล 
เอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต  น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดใน
ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จักกันใน
ด้ า นของคว าม เ จ ริญ รุ่ ง เ รื อ งท า ง
ประวติัศาสตร์และศิลปะท่ีได้รับฉายา
ว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมือง
แห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และ 
เมืองแห่งแสงสวา่ง เมืองเวนิส ถูกสร้าง
ข้ึนจากการเช่ือมหมู่ เกาะขนาดเล็ก  
ประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบ
น ้าเคม็น้ีตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังระหวา่งปากแม่น ้าโปกบัแม่น ้ าพลาวิ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ใน
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบไดถู้กประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความ
สวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ทีสุ่ด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบั

ประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ให้ท่านได้สัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ัง
เรือกอนโดร่า” Gondora ทีม่ช่ืีอเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      เวนิส เมสเตร้ – ฮัลสตทัท์ – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" เมือง
ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้ งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ” 
หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี   เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้น
อยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮาลสตดัซ์ ชม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา อิสระกบัการถ่ายรูปและเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้าซาลซคั ระหวา่งเส้นทางผา่นชม 
“ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยาน
ของปราสาทท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีแต่งงานท่ี
จดัไดว้า่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และ
ทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” 
เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับ
สวนแห่งน้ี น าท่านขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ี
ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการ
ตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลกถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ี
ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซาร์ท” ชม “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหาร
แห่งซาลส์บวร์ก”ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :  Austria Trend Mitte Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4      ซอลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “เบิร์ช
เทสกาเด้น” อดีตท่ีตั้ งของ
ส านักงานใหญ่ของนาซี น าท่าน
ล่องเรือชม “ทะเลสาบกษัตริย์” 
“Konigsee” ทะเลสาบท่ีสวยงาม
ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
เยอรมนีในเขตเทือกเขาแอลป์ ท่ี
ก าเนิดจากการละลายของกลาเซียร์
บนยอดเขาตั้งแต่ยุคน ้ าแข็งจนเกิด
เป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม 

เทีย่ง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย 

บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี น าท่านชมด้านนอก
ของ “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทท่ีไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจา้
หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด ์ซ่ึงไดถู้ก
ตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้ งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย
ประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระเจา้
ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหิน
ผาขนาดใหญ่ยกัษ์สูงกว่า200 เมตร
เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลัท
สมค วรแ ก่ เ ว ล าน า ท่ า นล ง จ า ก
ปราสาท น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค”Munich เป็นเมืองท่ีอยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็น
เมือง หลวงของแควน้บาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ
ฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรปเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก 
และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้าเยือนไดส้ัมผสักล่ินอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียน
แท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่าหลงใหล น า
ท่ านนั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิค  ท่ี
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในหลาย
รูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือ
ทนัสมยั น าท่านเดินเล่นย่าน “จัตุรัส
มา เ รียน”  ย่านเ มือง เ ก่ า ท่ี มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส าคญัของมิวนิค เช่นศาลาว่าการเก่า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


 

ในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระกบัการเดินเท่ียวชม

เมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ***อสิระกบัการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น 
Louis Vuitton , Chanel ฯลฯ*** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :  Mercure Hotel Orbis Munich South หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5       มิวนิค – สตุทท์การ์ท – ทิทิเซ่ - โดเนาเอสชิงเงน็    
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่เมืองสตุทท์การ์ท (Stuttgart)  เป็นอีกเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถให้ผูม้าเยือนหลงเสน่ห์ได้
ง่าย  โดยยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณป่าด า อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัมากเมืองหน่ึงของประเทศเยอรมนี โดย
บริษทัท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ เดมเลอร์ พอร์เช่ ฮิว
เลตต-์แพคการ์ด และไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอร์
เช่นั้นไดใ้ช้ตราประจ าเมืองสตุ๊ตการ์ท มาเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญลักษณ์เคร่ืองหมายการค้า
ด้วย นอกจากน้ีแล้วสตุ๊ตการ์ทเป็นตน้ก าเนิด
ของรถยนต์ในยุคแรกๆ มีบริษัทรถยนต์ท่ีมี
ช่ือเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ พอร์เช่ มายบคั 
รวมถึงรถตน้แบบคนัแรกของโฟลค์สวาเกน เช่นกนั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย              น าท่านออกเดินทางสู่เขต “ป่าด า แบลค็ ฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไมน้านาพนัธ์ุ
โดยเฉพาะไมส้นท่ี น ามาใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิ  กาคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
และยงัเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอายุ
กวา่ 100  ปี ทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเขต
ป่าสงวนท่ีส าคญัของประเทศเยอรมนี จากนั้น
น าท่านสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสาบท่ีมี
ความสวยงามของชาวเยอรมัน น าท่านชม
ทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” สัมผสักบั
ธรรมชา ติอย่า งใกล้ ชิด  ชมธรรมชา ติ ท่ี
สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บา้นทิทิเซ่ท่ีเป็น
แหล่งพกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของเยอรมนีจากนั้นชมการสาธิตวิธีการท านาฬิกากุ๊กกู สินคา้พื้นเมือง หรือ
เพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกูและงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าด า น าท่านออกเดินทางสู่เมือง โดเนาเอสชิงเง็น 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Donauesschingen  Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6        โดเนาเอสชิงเงน็ – ซาฟเฮาส์เซ่น - น า้ตกไรน์ - ซูริค 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความ
สวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจาก
การละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนส
แ ต น ท์ ท่ี กั้ น พ ร ห ม แ ด น ร ะ ห ว่ า ง
สวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหล
ออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อก าเนิด
แม่น ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนั
ท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” น าท่านชม
ความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปี
เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นาฬิกาซ่ึง
เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกวา่โบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบ
แม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้
อปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ เขา้สู่ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายชอ้ป
ป้ิงหลักของเมืองซูริค ตดัจากอนุสาวรีย์หน้าสถานีรถไฟตรงไปยงัทะเลสาบซูริค มีร้านค้าชั้นน าและ
หา้งสรรพสินคา้ตั้งอยูเ่รียงรายตลอดสองฝ่ัง ไดรั้บการขนานนาม  วา่เป็นหน่ึงใน "ถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก" 
ดว้ยร้านแฟล็กชิพ สินคา้แบรนด์เนมต่างๆ  มีร้านคา้จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัมากมาย เช่น Rolex เป็นตน้ ได้
เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

16.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 096 
23.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่7        กรุงเทพ 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 980 
12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 



 

เม.ย.-พ.ค. 2562 
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 096 

วนัที่7        กรุงเทพ 

00.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 980 
12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

27 ธ.ค.-02 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 16,000 

ม.ค.-ก.พ. 62 39,900 39,900 39,900 16,000 

ม.ีค.-พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 16,000 

11-17 เม.ย. 62 43,900 43,900 43,900 16,500 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการย่ืนวซ่ีา 3,500.-) 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวน  ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 



 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


