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          เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 

 
 
 

มิลาน – สนามฟุตบอลของทีม อเิตอร์มลิาน และ เอซีมิลาน - ชมเมือง  – ดูโอโม่ - เวนิส เมสเต้ 
สะพานอนลมหายใจ – จตุัรัสซานมาโค – โบสถ์เซนต์มาร์ค - ฮัลสตดัซ์ - ซอลส์เบิร์ก  - ช้อปป้ิงสินค้ 

พืน้เมือง – อนิบรูกซ์ – ถนนมาเรียนเทเรซ่า – หลงัคาทองค า – ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวาเกา 
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ทิทิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ 
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ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่

 12-20 เมษายน / 28 เม.ย.- 06 พ.ค.60 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       มลิาน – สนามฟุตบอลของทีม อเิตอร์มิลาน และ เอซีมิลาน - ชมเมือง  – ดูโอโม่  
                 เวนิส เมสเต้ – สะพานอนลมหายใจ – จตุัรัสซานมาโค – โบสถ์เซนต์มาร์ค 
00.40 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 940 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน  เมือง
ส ำคัญในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้ งอยู่
บ ริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดีน าคณะเดินถ่ายรูป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลของทมีงูใหญ่ “ อนิเตอร์
มิลาน ”  ให้คณะไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคำ้ของ
แท้มำกมำยอำทิ เช่น ผ้ำพันคอ ,หมวก ,เส้ือ
ฟุตบอล ,ลูกฟุตบอล ,แกว้น ้ ำ ,มำสคอตของทีม 
ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคำ้ของแทจ้ำกสโมสรอินเตอร์มิ
ลำนไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านชม “มหาวหิารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
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ขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำสร้ำงนำนกวำ่ 500 ปี ปัจจุบนั
เป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลำนดำ้นหน้ำเป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้วิค
เตอร์เอม็มำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิค จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงไปยงั  

เทีย่ง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ท่าเรือตรอนเชโต้” จำกนั้นน ำคณะท่ำนลงเรือเขำ้สู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดในประเทศอิตำลี เป็นเมืองท่ีรู้จักกันใน
ด้ำนของควำมเจริญรุ่งเรืองทำงประวติัศำสตร์
และศิลปะท่ีไดรั้บฉำยำว่ำ รำชินีแห่งทะเลอำเด
รียตริก เมืองแห่งสำยน ้ ำ เมืองแห่งสะพำน และ 
เมืองแห่งแสงสว่ำง เมืองเวนิส ถูกสร้ำงข้ึนจำก
กำรเช่ือมหมู่เกำะขนำดเล็ก  ประมำณ 118 เกำะ
เขำ้ด้วยกนัในบริเวณทะเลสำบเวนิเทียทะเลสำ  
บน ้ำเคม็น้ีตั้งอยูบ่ริเวณชำยฝ่ังระหวำ่งปำกแม่น ้ ำ
โปกบัแม่น ้ ำพลำวิ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอำเดรียตริก ในภำคเหนือของประเทศอิตำลี โดยทั้งเมืองและ
ทะเลสำบได้ถูกประกำศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมควำมสวยงำมของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็น

โบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดำด้วยโมเสกทองค ำอนังดงำม ให้
คณะได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มี
ช่ือเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) สมควรแก่เวลำเดินทำงกลบัเขำ้สู่
ฝ่ังเมสเตร้  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ : Delfino Hotel / Smart Hotel                                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                     
วนัที่3      เวนิส เมสเต้ – ฮัลสตดัซ์ – ชมเมือง - ซอลส์เบิร์ก  
 เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่ทำงฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ “Lake Hallstatt” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี “Hallstatter See” 
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ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท “Salzkammergut” และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำม
นิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย “Upper 
Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี  

เทีย่ง            บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
                     น ำท่ ำน เดิน เล่นชม  " เมื องฮัล ล์ชตัท ท์ " 

“Hallstatt” ชมสถำปั ตยกรรม ท่ี มี เส น่ ห์
เฉพำะตวัด้วยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บ
เก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคง
มีชีวิตชีวำ มีเวลำให้ทุกท่ำนเก็บภำพควำม
สวยงำมของเมือง ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำน
เดินทำงไปเมืองซอลส์เบิร์ก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารโรงแรมทีพ่กั  

พกัท่ี : Holiday Inn Salzburg City Hotel                                                     หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4      ซอลส์เบิร์ก  - ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง – อนิบรูกซ์ – ถนนมาเรียนเทเรซ่า   
                หลงัคาทองค า – ฟุสเซ่น 
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าสู่เมืองซอลส์เบิร์ก เมืองท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ย
ศิลปะแบบบำโรคจนไดช่ื้อว่ำเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบำโรค  เป็นบำ้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟ
กงัก์ อมำเดอุส โมสำร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)  และเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภาพยนตร์อมตะเร่ือง The 
Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี ค.ศ. 1997  เดินข้าม
สะพานแม่น ้าซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท น ำท่ำนชม
สถำนท่ีถ่ำยท ำท่ีส ำคญัๆท่ีท่ำนตอ้งต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมงดงำมของสถำนท่ีต่ำงๆเหล่ำนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ยำ่นใจ
กลำงเมืองเพื่อให้ไดส้นุกสนำนกบักำรจบัจ่ำยใชส้อยในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกช่ือดงัมำกมำย ตลอดจน
เทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจำกออสเตรียมำกมำย 

เทีย่ง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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   บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ ำอินน์ท่ีมีอำยุกว่ำ 

800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้บนถนน

สำยโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้ งอยู่ใจกลำง

เทือกเขำแอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักนัดี

ของชำวยุโรป น ำคณะสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” 

ถนนสำยหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวำ่ง

เขตเมืองเก่ำกบัย่ำนช้อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลำง

ถนนเป็นท่ีตั้ งขอ ง  “ เสาอันนาซอยแล” (เสำ

นกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร ำลึกถึงกำรถอนกองก ำลงั ทหำรบำวำเรีย ออกไปจำกเมือง แลว้เขำ้สู่ “ ย่านเมือง

เก่า” ท่ียงัคงสภำพและบรรยำกำศของยคุกลำงไดเ้ป็นอยำ่งดี อำคำรบำ้นเรือนท่ีมีอำร์คเดคชั้นล่ำงและมีมุขยื่น

ออกมำท่ีชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึงสถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนสซองส์ น ำคณะชมสัญลกัษณ์

ของเมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roofท่ีสร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคำ

มุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่ำงไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ 

ซ่ึงเคยใช้ในกำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ 

“เมืองฟุสเซ่น”   

ค ่า               บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารโรงแรมทีพ่กั  

พกัท่ี : Euro Park Hotel                                                                                    หรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่5      ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวาเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ทิทิเซ่ – ทะเลสาบทิทิเซ่ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                    น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองโฮเฮนชวาน

เกา ” ในแควน้บำวำเรียของเยอรมนีจำกนัน่น ำคณะ
ท่ำนเปล่ียนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอด
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เขำ พร้อมทั้งน าคณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”  ปรำสำทท่ีไดช่ื้อว่ำ
เป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด ์ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยำ่งอลงักำร 
ตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุ  ดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยู่บนบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่ำ 200 เมตร เหนือออบแก่งของ
แม่น ้ำพอลลทั   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย            หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทิทิเช่ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกลำงป่ำด ำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ย

ป่ำสนยนืตน้นบัหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดย
มี ทะเลสำบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปด้วยขุนเขำ และ
ทิวป่ำสนท่ียืนตน้ปกคลุมไปทัว่ ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้
ก ำเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียง... ให้ท่ำน
ได้มีเวลำ สัมผสักับธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ชม  
ธรรมชำติท่ีสวยงำมริมทะเลสำบและหมู่บำ้นทิทิ
เซ่ ท่ี เป็นแหล่งพักผ่อนตำกอำกำศช่ือดังของ
เยอรมนี จำกนั้นชมนำฬิกำกุ๊กกู สินค้ำพื้นเมือง 
หรือเพลิดเพลินกบักำรเดินเลือกซ้ือ นำฬิกำกุ๊กกู และงำนไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใต้
ท่ีเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชำวป่ำด ำน ำทำ่นชมทะเลสำบททิเิซ ่“LAKE TITISEE”   

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี : Hofgut Sternen Hotel                                                                        หรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่6       ทิทิเซ่ – ซาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต  
                 สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen  เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำ
ไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำย  ของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์ 
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ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชันท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมควำม
ตระกำรตำของสำยน ้ำตก พร้อมบนัทึกภำพอนัน่ำประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern ซ่ึง
เป็นอดีตหัวเมืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด ์
สวสิเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ 
“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) 
เพรำะนอกจำกจะมีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอย่ำง
เทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบั
ป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ำมเนินเขำและไหล่เขำ สลบั
แซมด้วยดงดอกไม้ป่ำและทุ่งหญ้ำอนัเขียวชอุ่ม 
ส ำหรับเล้ียงสัตว ์และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวำ่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองลู
เซิร์น”อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลาง

เมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”  ให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบั
สวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของ
สวสิเซอร์แลนด ์จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี : Grand Europe Hotel                                                                          หรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่7       ลูเซิร์น – แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลสิ  - SkyWalk – ถ า้น า้แขง็1,000 ปี – ลานหิมะ  
                ภตัตาคารวพานอราม่า – ซูริค – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) 
เมืองท่ีถือได้ว่ำตั้ งอยู่ใจกลำงยุโรปและประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ยอดเขาทิตลิส” 
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(Titlis) โดย กระเชำ้หมุนไฟฟ้ำ Rotair Titlis ท่ีหมุนได ้360 องศำ ระหวำ่งชมววิทิวทศัน์ของ เทือกเขำแอลป์ 
(The Alps) ท่ีมีควำมสวยงำม ยอดเขำทิตลิสนั้นมีควำมสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี เป็น
ยอดเขำท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมำเล่นสกีและท ำกิจกรรมบนลำนหิมะเป็นจ ำนวนมำก และบนยอดเขำท่ำนจะ
ไดส้ัมผสักบั ถ ้ำน ้ำแขง็ (Glacier Grotto) ท่ีมีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่ำย จากน้ันเดินทางสู่ “เมืองซูริค” น ำท่ำนเท่ียวเมืองซูริค ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของ

ยุ โ ร ป ซ่ึ ง ม อ บ ชี วิ ต ชี ว ำ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ เท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ น ำคณะชมควำมสวยงำมของ
โบสถ์  "โบสถ์เซ็นต์ปี เตอร์"  โบสถ์แห่งน้ี มี
จุดเด่นอยู่ท่ีนำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสุดกว่ำโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้
เดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนได้เดิน
เล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมชอ้ปป้ิง
ของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ เข้ำสู่
ถนนบำห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสำยช้อปป้ิงหลกัของเมืองซูริค ตดัจำกอนุสำวรียห์น้ำสถำนี
รถไฟตรงไปยงัทะเลสำบซูริค มีร้ำนคำ้ชั้นน ำและห้ำงสรรพสินคำ้ตั้งอยู่เรียงรำยตลอดสองฝ่ัง ได้รับกำร
ขนำนนำม  วำ่เป็นหน่ึงใน "ถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก" ดว้ยร้ำนแฟล็กชิพ สินคำ้แบรนด์เนมต่ำงๆ  มีร้ำนคำ้
จ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงัมำกมำย เช่น Rolex เป็นตน้ 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี : Zurich Airport Hotel                                                                        หรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่8       ซูริค – กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติซูริค ใหท้่ำนไดมี้เวลำในกำรท ำภำษีก่อนข้ึนเคร่ืองเดินทำงกลบั 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 971 
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วนัที่9       กรุงเทพ 
05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หั วหน้า
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 

 

12-20 เมษายน 2560 
28 เม.ย.60 – 06 พ.ค.60 

85,900 85,900 85,900 20,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 45,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  
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 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-6 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

                                                                                                                 

                                                           

                                             THEWA TRAVEL & SERVICE 
CO., LTD. 
                                              506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                                    Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    

        TAT.11/04268                              www.thewatourism.com 
 

 

 

 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


