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มิลาน - ฟุตบอลอนิเตอร์นาซิอองนัลเล่ มลิาโน  - ดูโอโม่ – เวโรน่า - อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองค า  
 ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง - ฮัลสตดัซ์ – มิวนิค - จตุัรัสมาเรียนพลาส  
ช้อปป้ิงแบรนด์เนม - ป่าด า แบลค็ ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบททิิเซ่ -  ลูเซิร์น  

 ซาฟเฮาส์เซ่น - น า้ตกไรน์ – ซูริค – ช้อปป้ิง  

ก าหนดการเดนิทาง 

26 ก.ย.-03 ต.ค. 2561 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       โดฮาร์ – มิลาน - ฟุตบอลอนิเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน  - ดูโอโม่ – เวโรน่า  
01.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน  น าคณะเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลของทมีงูใหญ่ “อินเตอร์มิ

ลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน (Football Club Internazionale Milano) จากน้ัน 
ชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลงัน้ี
ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 
ต่อมาเป็นท่ีพ  านกัของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 
15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านไดถ่้ายภาพกบั
มุมสวยๆ  ของน ้ าพุ ท่ี โพยพุ่ งบ ริ เ วณด้ านหน้ า
ปราสาทสฟอร์เซสโก้  จากนั้นชม “มหาวิหารแห่งมิ
ลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 
อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสี
ขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
โลก” ลานดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายล้อมดว้ย
อาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 
2” ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน
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ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace 
ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า” เมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิส เมืองเว

โรนาไดรั้บสมญานามวา่ "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
น าคณะเดินทางเขา้ชมยา่นเมืองเก่า ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ จากนั้นน าท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ี
รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ ,วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอก
ของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :     Best Western CTC Hotel Verona หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                          
วนัที่3      เวโรน่า - อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองค า - ซอลส์เบิร์ก – ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 
800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา
แอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักนัดีของชาว
ยโุรป น าคณะสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสาย
หลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่งเขตเมือง
เก่ากบัย่านช้อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็น
ท่ีตั้งขอ ง  “ เสาอันนาซอยแล” (เสานกับุญ
แอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงั 
ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง แลว้เขา้สู่ “ ย่าน
เมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมี
มุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าคณะชม
สัญลกัษณ์ของเมือง “ หลงัคาทองค า” Golden Roofท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 
หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอด
เลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองท่ี

มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย 
เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนได้
ช่ือว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็น
บา้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์อมา
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เดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)  และเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of 
Music และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่น ้า
ซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท น าท่านชมสถานท่ีถ่ายท าท่ี
ส าคญัๆท่ีท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานท่ีต่างๆเหล่านั้น น าท่านเขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองซอลส์
เบิร์ก เพื่อให้ไดส้นุกสนานกบัการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนเทป
เพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :  Austria Trend Mitte Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                   
วนัที่4     ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตดัซ์ – ชมเมือง – มิวนิค - จตุัรัสมาเรียนพลาส - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั“เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติ
ระหว่างทาง แวะเท่ียวชมเมืองฮาลสตดัซ์Halstateริมฝ่ัง
ทะเลสาบวูฟกังน าท่านชมเมืองฮาลสตดัซ์ใจกลางดิน
แดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงาม
ประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ท่ีสูงตระหง่านแผ่นดิน
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุมอาณา
บริเวณ เมืองฮาลชตัดต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาด
กอยแซ ร์นรวมกัน เ ป็น ศูนย์กล างของ“อิน เนอ ร์
ซาลสกมัแมร์กูท”ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยั
กลางของยคุส าริดสร้างความเจริญใหท้อ้งถ่ินเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ือง
ไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา 

อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค”Munich เป็นเมืองท่ีอยู่
ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแควน้
บาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ 
(รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่
ท่ีสุดของยโุรปเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมส
ไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้าเยือนได้
สัมผสักล่ินอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียน
แท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่าหลงใหล น าท่านนัง่รถผ่านชม
เมืองมิวนิค ท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ 
อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน

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%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
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พลาส (Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาว
มิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1867-
1908 ซ่ึงมีหอระฆงัอนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยู่ตวัหอคอย มี
ความสูงถึง 278 ฟุตน าท่านเดินเล่นยา่น “จัตุรัสมาเรียน” ยา่น
เมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เช่นศาลาว่า
การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระกบัการเดินเท่ียว

ชมเมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ***อิสระกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิ
เช่น Louis Vuitton , Chanel ฯลฯ*** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี :  Mercure Hotel Orbis Munich South หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                   
วนัที่5       มิวนิค - ป่าด า แบลค็ ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่ 

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านออกเดินทางสู่เขต “ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไมน้านาพนัธ์ุ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ไ ม้ ส น ท่ี  น า ม า ใ ช้ ท า
เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิ  กาคุ๊กคู 
(Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
และยงัเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมี
อายกุวา่ 100  ปี ทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และเขตป่าสงวนท่ีส าคัญของประเทศ
เยอรมนี  จากนั้ นน าท่ าน สู่  “ทิทิ เ ซ่ ” 
(Titisee) ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามของ
ชาวเยอรมนั 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย             น าท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” สัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ชมธรรมชาติท่ีสวยงามริม

ทะเลสาบและหมู่บา้นทิทิเซ่ท่ีเป็นแหล่งพกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของเยอรมนีจากนั้นชมการสาธิตวิธีการท า
นาฬิกากุ๊กกู สินคา้พื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกูและงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็น

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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สัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวป่าด า 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :  Hofgut Sternen Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง          
 

วนัที่6        ทิทิเซ่ – ลูเซิร์น – ช้อปป้ิง - ซูริค 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ านเดินทาง เข้า สู่  “เ มืองลู เ ซิ ร์น”Luzern ซ่ึ ง เ ป็นอดีตหัว เ มืองโบราณของสวิส เซอร์แลนด ์
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง
เทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขาใหญ่นอ้ย
สลับกับป่าไม้ท่ีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขา
และไหล่เขา สลบัแซมด้วยดงดอกไมป่้า
และทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม ส าหรับเล้ียงสัตว ์
และเป็นเ มืองที่ ไ ด้ ช่ือ ว่า นักท่องเที่ยว
บันทึกภาพไว้มากที่สุด น าท่านไปถ่ายรูป
กบั“อนุสาวรีย์สิงโต ”อนุสรณ์ร าลึกถึงการ
เ สี ย ชี วิตของทหารสวิส ฯผู ้ถว ายการ
อารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม“สะพานไม้คา
เปล”ท่ี มี ช่ือ เสียงท่ี สุดของลู เซิ ร์น ซ่ึง เ ป็นสะพานไม้ท่ี มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “แม่น ้ า
รุซซ์ ”(Reuss)ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพาน
แห่งน้ีเคย ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมือง “เมืองลูเซิร์น”อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดิน

ทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่นท์พลทัซ์”  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด 
อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวี
เนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ 
นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงขอ  งสวิส
เซอร์แลนด์  จาก ร้านตัวแทนจ าหน่าย
นาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, 
เอม็บาสซ่ี ฯลฯ  จากน้ันเดินทางสู่ “เมืองซู
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ริค” / น าท่านเท่ียวเมืองซูริค ศูนยก์ลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัท่ี :     DOLDER HOTEL, ZURICH หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                             
วนัที่7       ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ - กรุงเทพ 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen  เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ า

ไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป 
แม่น ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลาย  ของหิมะ
จากเทือกเขาแอลป์ ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ี
เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความ
ตระการตาของสายน ้ าตก พร้อมบนัทึกภาพ
อนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน า
ท่านเดินทางกลับเข้า เมือง”ซูริค”ให้ท่านได้
เดินเล่นเทีย่วชมบรรยากาศเรียบแม่น า้ลมิแม็ท 

อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชมบริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง 
พร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์  เข้า สู่ถนนบาห์นฮอฟ 
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายช้อปป้ิง
หลกัของเมืองซูริค ตดัจากอนุสาวรียห์น้า
สถานีรถไฟตรงไปยงัทะเลสาบซูริค  มี
ร้านค้าชั้ นน าและห้างสรรพสินค้าตั้ งอยู่
เรียงรายตลอดสองฝ่ัง ไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็นหน่ึงใน "ถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก" 
ดว้ยร้านนาฬิกาและ สินคา้แบรนด์เนมต่างๆ  มีร้านคา้จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัมากมาย เช่น Rolex เป็นตน้ 
จากนั้นเดินทางไปสนามบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 

18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 096 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 
00.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
01.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 980 
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12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ 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 

 

26 ก.ย.-03 ต.ค. 2561 38,900 38,900 38,900 16,000 

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 3,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระมดัจ า 38,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



9 
 

 

 

 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 
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-  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 % 
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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 


