
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12347 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

มิลาน - ดูโอโม่ – เวนิส เมสเตร้ – เวโรน่า - บ้านของจูเลยีต – โบลซาโน – อนิซ์บรูกซ์ 
 โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เอททัล – นิมเฟนบูร์ก - นูเรมเบิร์ก - Ingolstadt Outlet 

โอลมิปิคปาร์ค – จตุัรัสมาเรียนพลาส 

ก าหนดการเดนิทาง 
08-13 พ.ค.//12-18 พ.ค.//15-21 พ.ค.//19-25 พ.ค.//22-28 พ.ค.//26 พ.ค.-01 มิ.ย.//29 พ.ค.-04 มิ.ย.// 

05-11 ม.ิย.//09-15 มิ.ย.//12-18 ม.ิย.//16-22 มิ.ย.//19-25 มิ.ย.//21-27 มิ.ย.//22-28 มิ.ย. 2562 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

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

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

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

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR839 

วนัที่2       มิลาน - ดูโอโม่ – เวนิส เมสเตร้ - เวโรน่า 

00.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 
01.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน จากน้ันน าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดด
เด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต
มโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวใน
ศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 
500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ี
ใหญ่ เ ป็นอันดับ  3  ของโลก ” ล าน
ดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรีย์
พระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ 
รายล้อมด้วยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิค
และช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก  

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(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Hotel Ibis Verona  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3      เวโรน่า – บ้านของจูเลยีต – โบลซาโน - อนิซ์บรูกซ์    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 น าท่านชมเมืองเวโรนาไดรั้บสมญานามวา่ "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยั
โรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์และถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือวา่เป็นยุดทองไม่แพก้รุง
โรม เมืองเวโรน่าโด่งดังมาจากนิยายรักอมตะ
เร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์” 
ท่ี ช่ือว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น าคณะเดิน
ทางเขา้ชมย่านเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบา้นเรือน
แบบโบราณ จากนั้นน าท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ี
รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลท่ี
เคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชมความ
ยิง่ใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า”สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เดินทางเขา้สู่“อดีตบ้าน
ของจูเลยีต”ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยูโ่ดยมีโรมิโอ  
มาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่างบริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniวา่กนัวา่ใคร
อยากสมหวังในเ ร่ืองความรักก็ให้ไปจับท่ี
หน้าอกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณ
ก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรัก
กนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงั
มีบริการโทรศพัท์ส าหรับคนท่ีไม่ได้มากบัคน
รักให้ได้เซยฮ์ลัโหลหากนัว่าโทรมาจากบา้นจู
เลียตแห่งน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบล
ซาโน BOLZANO เมืองท่ีถือว่าเป็นประตูสู่
อุทยานแห่งชาติโดโลไมท ์ โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ า ท่ีน่ีแม่น ้ า 
Talvera จะไหลลงไปในแม่น ้า Israco และมารวมกนัเป็นแม่น ้า Adige เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและ
เทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งยิง่ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย   

บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกวา่ 
800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนน
สายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลาง
เทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักันดี
ของชาวยุโรป น าคณะสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” 
ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่ง
เขตเมืองเก่ากบัย่านช้อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลาง
ถนนเป็นท่ีตั้งขอ ง “ เสาอันนาซอยแล” (เสา
นกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกอง
ก าลงั ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง แลว้เขา้สู่ 



 

“ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่าง
และมีมุขยืน่ออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าท่าน
ชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roof ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิ
เล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรม
โกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :  Austria trend hotel  Congress Innbruck หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4      อนิซ์บรูกซ์ – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ 
 เอททัล – นิมเฟนบูร์ก - มิวนิค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา”  เมืองท่ีตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติด
ชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทาง
ท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา...
สู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้ง
อยู่บนถนนสายโรแมนติก น าท่านชม
ภายนอก “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” 
ปราสาทท่ีได้ช่ือว่าเป็นต้นแบบการ
สร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิง
นิทราแ ห่ง ดีส นีย์แลนด์  ซ่ึ ง ได้ ถู ก
ตกแ ต่งไว้อ ย่ า งอลังก ารตั้ ง อยู่ ใ น
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษสู์งกวา่200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทั
สมควรแก่เวลาน าคณะลงจากปราสาท  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal น าท่านชมส านักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal 

ไดรั้บการข้ึนทะเบียน UNESCOส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของ
นกับุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เมือง
มิวนิก น าท่านเก็บภาพพระราชวังนิม
เฟนบูร์ก (Nymphenburg Castle) เป็น
พระราชวังบารอกแห่งน้ีเดิมเป็นท่ี
ประทบัฤดูร้อนของพระเจ้าลุดวิกท่ี 1 
ซ่ึงได้รับการกล่าวขานถึงการตกแต่ง



 

ภายในอนังดงามและสวนสวย ไฮไลทข์องพระราชวงัน้ีคือ Gallery Beauties ของพระเจา้ลุดวิกท่ี 1 เพราะ
เป็นสถานท่ีแสดงภาพวาดสตรีสวยงาม 36 นางในวงสังคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนางโลล่า มอนเทช นกั
เต้นร าชาวไอริช ผูมี้ความสัมพนัธ์กับพระเจา้ลุดวิกท่ี 1 และเป็นเหตุท่ีท าให้พระองค์สละราชบลัลังก ์
นอกจากน้ีบริเวณใกลเ้คียงยงัมีสวนท่ีประทบัในฤดูล่าสัตว ์น าท่านออกเดินทางสู่เมือง มิวนิค มิวนิคเป็น
เมืองท่ีอยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแควน้บาวาเรียมิวนิกเป็นเมืองท่ี ใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของประเทศ รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์กและเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเป็นเมืองท่ี
ร ่ ารวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอค และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้าเยือนไดส้ัมผสักล่ิน
อายขนบธรรมเนียมประเพณี  แบบบาวาเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่าหลงใหล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :  Holiday Inn Munich  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5       มิวนิค – นูเรมเบิร์ก - Ingolstadt Outlet – ช้อปป้ิง      
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเทีย่วชม เมืองนูเรมเบิร์ก Nuremburg เมืองใหญ่ล าดบัท่ีสองแห่งแควน้บาวาเรีย ซ่ึงยงัคงเสน่ห์ของ
เขตเมืองเก่าไวเ้ป็นอย่างดี สังเกตได้
จากบ้านไม้โบราณตั้ งแต่สมัยยุค
กลาง ท่ีย ังคงสภาพและทาสีสัน
ง ด ง า ม ไ ว้ ส า ห รั บ ต้ อ น รั บ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเป็นอยา่งดี น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนต์ลอ
เรนซ์ (St.Lorenz Church) โบสถ์
เก่าแก่ ประจ าเมืองสไตล์โกธิค ซ่ึง
ถู ก ท า ล า ย อ ย่ า ง ห นั ก ใ น ช่ ว ง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ก่อนท่ีชาวเมืองจะร่วมในกนับูรณะข้ึนมาใหม่ ใหค้วามสมบูรณ์เหมือนเดิม  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   

บ่าย             น าท่านเดินทางสู่ “Ingolstadt Outlet” ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ 
AIGNER , BALLY , Birkenstock , Calvin Klein , COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS , 
Hugo Boss , L Occitane , LACOSTE , Levi’s , Lindtt , MICHAEL KORS , Nike , PUMA , Samsonite , 
SUPERDRY , Swarovski , The North Face , Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI 
, VALENTINO , Versace , ช็อคโกแลตสวสิ , มีด-กรรไกรตุก๊ตาคู่ ฯลฯ น าท่านออกเดินทางสู่เมือง มิวนิค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Holiday Inn Munich  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6        มิวนิค – โอลมิปิคปาร์ค – จตุัรัสมาเรียนพลาส – ช้อปป้ิง     
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

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


 

 น าท่านผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค” สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สนามกีฬาระดบัโลกท่ีใชใ้นการแข่งขนั
โอลิมปิกเกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซ่ึงเมืองมิวนิคเคยเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคในคร้ังท่ี 20 
ท่ีผ่านมามีการออกแบบไวอ้ย่างพิถีพิถนั
เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีเยี่ยมจนท า
ให้สนามกีฬาแห่งน้ีมี ช่ือเสียงในด้าน
ความงามดุจงานปฏิมากรรมช้ินเอกท่ีถือ
เ ป็นหน้า เ ป็นตาของ  “ เ มือง มิว นิค ” 
จากน้ันน าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาส 
Marien Platz ศูนยร์วมกิจกรรมนานา
ชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลา
กลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆงัอนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วัหอคอย มีความสูง
ถึง 278 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 058 
23.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่7        กรุงเทพ 

02.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

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

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ค.-ม.ิย. 2562 45,900 45,900 45,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//มิวนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง 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(3,500 บาท) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระ30,000 บาท  ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 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 รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
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 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  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 


