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บินด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ สายการบินอันดับ 1 ของโลกแห่งปี 2017 
เที่ยว 3 ประเทศ : อิตาลีตอนเหนือ – ออสเตรีย – เยอรมนี 

ชมเทือกเขาโดโลไมท์ - สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ - ฮัลล์สตัท – เหมืองเกลือเบิร์ชเทสกาเด้น 
ยอดเขาซุคสปิตเซ – พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ 

ทานอาหารอิตาเลียน – ออสเตรียนและเยอรมัน และอาหารจีน 
 

 

 
 

วันที่  (1) :  กรุงเทพฯ – โดฮา 
วันที่  (2) :   มิลาน  – เซอร์มิโอเน่ – โบลซาโน 
วันที่ (3) :    โบลซาโน – ออร์ติเซ่ –นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ – โบลซาโน 
วันที่  (4) :    โบลซาโน – หมู่บ้านวาล ดิฟุเน่ – อินส์บรูค – หลังคาทองค า 
วันที่ (5) :    อินส์บรูค – สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล 
วันที่  (6) :  ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เบิร์ชเทสกาเด้น – เหมืองเกลือ 
วันที่  (7) :  เบิร์ชเทสกาเด้น – การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – ยอดเขาซุคสปิตเซ 
วันที่ (8) :    การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ  – มิวนิค  
วันที่ (9) :   มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน  –  โดฮา 
วันที่  (10) : กรุงเทพฯ 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    94,900. - 
มัดจ าท่านละ 30,000. - 

22 – 31 มี.ค. 61 5 – 14 เม.ย. 61 11 – 20 เม.ย. 61 

26 เม.ย. – 5 พ.ค. 61 24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 14 – 23 มิ.ย. 61 

26 ก.ค. – 4 ส.ค. 61 9 – 18 ส.ค. 61 20 – 29 ก.ย. 61 14 – 23 ต.ค. 61 

ALPE DI SIUSI Italy Dolomite 10 Days 
อิตาลี โดโลไมท์ 10 วัน 
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วันท่ี (1)   กรุงเทพฯ – โดฮา – มิลาน    
 

17.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ (QR) ประตูทางเข้าที่ 8 แถว P-Q  
20.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 835 
23.35 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
 

วันท่ี (2)   มิลาน  – เซอร์มิโอเน่ – โบลซาโน 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบิน QR 123 
06.50 น.  เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่ง

แฟชั่นส าคัญเมืองหนึ่งของโลก 
  เดินทางสู่ เซอร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองอันเก่าแก่

ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็น
แหลมที่ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซึ่งมีความ
ยาวกว่า 55 กิโลเมตรเมืองนี้จึงถูกขนาบข้างด้วย
ทะเลสาบ  ให้ ทุ กท่ าน ได้ชมเมือง ชมร่องรอย
ประวัติศาสตร์ซากปรักหักพังของตึกและอาคารต่าง 
ๆ ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน  

  ระยะทาง มิลาน – เซอร์มิโอเน่ 175 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาที 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองโบราณ 

เชิงภูเขาแอลป์โด่งดังมาตั้งแต่ยุคโรมัน และรุ่งเรืองใน
ยุคกลาง เป็น เมืองประตูสู่ เทือกเขาโดโลไมท์ 
(Mt.Dolomites) ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป  

  น าท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี 
งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ วิหารหลายแห่ง เช่น วิหาร Duomo ,โบสถ์ Chiesa dei Domenican และ 
อนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมืองPiazza delle Erbe หรือจะเป็น ถนนคนเดิน Piazza Walther  ที่ซึ่ง
ท่านสามารถช้อปปิ้งจุใจไปกับแฟชั่นต่างประเทศและสินค้าที่ระลึกท้องถิ่น 

  ระยะทาง เซอร์มิโอเน่ – โบลซาโน 157 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาท ี
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี (3)   โบลซาโน – ออร์ติเซ่ –น่ังกระเช้าชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ – โบลซาโน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ที่อยู่
ในหุบเขา มีเทือกเขา ล้อมรอบสวยงาม มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตายิ่งนัก  

  ระยะทาง โบลซาโน – ออร์ติเซ่ 37 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาท ี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย   น าท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี (Alpe Di Siusi)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโดโลไมท์ 

เป็นอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
มาพักผ่อนมากมาย มีความสูง 2,350 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้ว ท่านจะได้
พบกับความงดงามอันประหลาด มหัศจรรย์ของ
ดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชม
ทัศนี ยภาพอันยิ่ ง ใหญ่ ของหุบ เขาโตรกผา 
เทือกเขา ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชัน ซึ่งที่แห่งนี้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ. 
2009 จุดเด่นคือ มี เส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจก่อน 
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ กับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น
น าท่านนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่ด้านล่าง / น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรอืเทียบเท่า 

 

วันท่ี (4)   โบลซาโน – หมู่บ้านวาล ดิฟุเน่ – อินส์บรูค – หลังคาทองค า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวฉากหลังเป็น
ภู เขาอันยิ่ งใหญ่ เบื้ องหน้ าของเราเป็ น 
หมู่บ้านวาล ดิฟุเน่ (Val di Funes)  แสน
สงบ และน่ารัก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของธรรมชาติ บริเวณที่ตั้งโบสถ์ 
Santa Magdalena อันเป็นเอกลักษณ์ ใน
ยามอาทิตย์อัสดง แสงแดดทองละเลียดริม
หน้าผา ฉากเบื้องหน้าเป็นโบสถ์และหมู่บ้าน
อันแสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกับ
ช่วงเวลาแสนพิเศษนี้  

  ระยะทาง โบลซาโน – ฟุเน่ 41 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาท ี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรลประเทศออสเตรียเป็นเมืองเอก

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอินน์ซึ่งค าว่า อินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพาน
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แห่งแม่น้ าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ครั้งอดีตอินส์บรูคเป็นเมืองที่รุ่งเรือง
ที่สุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นก าเนิดของเครื่องแก้วคริสตัล
ชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้  

  ระยะทาง ฟุเน่ – อินส์บูร์ก 100 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาท ี
  น าท่านชม หลังคาทองค าโกลเด้นเนสดาคเคล่ (Goldenes Dachl)  ซึ่งเป็นมุขหลังคาหน้าต่างของตัว

อาคารที่ยื่นออกมาสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.1500 ใน
สไตล์โกธิคตอนปลายหลังคาทองค านี้ถูกสร้างเพ่ิมเติม
ให้กับพระราชวังใหม่นอยเออร์ ฮอฟ (Neuer  Hof) 
ในการฉลองการหมั้นระหว่างพระเจ้าแม็กซิมิเลี่ยนที่1 
และพระนางมาเรียเบียนกาสฟอร์ซ่า(Maria Bianca 
Sforza) บุตรสาวของดยุคแห่งมิลานหน้ามุขแห่งนี้
ประดับประดาด้วยแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ซิงเกิลที่ใช้
ส าหรับมุงหลังคา) ชุบทองแดงจ านวน 3,450 แผ่น
เป็นเฉลียงหน้ามุขท่ีมีไว้ส าหรับดูการแข่งขันหรือละครที่จัตุรัสเบื้องล่างลงไปนับเป็นสถานที่อันเป็นที่รู้จัก
กันดีของเมืองอินส์บรูค 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Innsbruck หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี (5)   อินส์บรูค – สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ เป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวผู้ผลิตคริสตัลชั้นน าของโลก ซึ่งได้ก่อตั้ง
ขึ้นกว่า 100 ปีมากแล้ว ณ เมืองวัทเทนส์ แคว้นทีโรล 
ประเทศออสเตรีย โดยมีผู้ก่อตั้งคือ แดเนียล สวา
รอฟสกี้ ซึ่งเดินทางจากโบฮีเมียมาตั้งรกรากอยู่ที่
แคว้นทีโรล ประเทศออสเตรีย ในปี ค .ศ.1995 ได้มี
การเปิดสวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์  เป็นพิพิธภัณฑ์
คริสตัลเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานคริสตัลเครื่อง
แก้วคริสตัล “สวารอฟสกี้” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และน าเสนอคริสตัลในแนวศิลปะด้วยแสง สี เสียง 
รวมทั้งยังสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบตามต้องการ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งขอยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่

ล้อมรอบได้รับให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1996  
 ระยะทาง อินส์บูร์ก – ซาลส์บวร์ก 187 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาท ี
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น าท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบลซึ่งเป็นฉากถ่ายทภาพยนตร์
อมตะ The Sound of Music ฉากที่มีสวนดอกไม้สวยงามเดิมเป็นปราสาทมีชื่อว่า Alteneau Castle 
สร้างข้ึนตามบัญชาของบิช้อป Wolf Dietrich Von Raiteneau  
น าท่านแวะ บันทึกภาพบ้านเลขท่ี 9 บ้านเกิดของโมสาร์ท วิหารประจ าเมือง เดินเที่ยวชม ถนนเกรไทรเด้ 
ถนนที่มีชื่อเสียงของเมืองซาลส์บวร์ก  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี (6)   ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เบิร์ชเทสกาเด้น – เหมืองเกลือ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage 
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่ที่น่ารักที่สุดในโลก  

 ระยะทาง ซาลส์บวร์ก 73 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาท ี
น าท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ
ทะเลสาบ See Strasse  ระยะทางประมาณ 
300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิน
พ้ืนบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับ
พ้ืนดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ 
และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของ
เก่าดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี 
สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจ าเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน และอาคาร
บ้านเรือนที่สวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสน

สวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้
เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้าง
อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีต
เคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ 

 ระยะทาง ฮัลล์สตัท 73 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาท ี
  เข้ า ช ม  เห มื อ ง เก ลื อ เก่ า เ มื อ ง เบิ ร์ ช เท ส ก า ร์ เด น 

(Berchtesgaden Salt Mine)  เป็นเหมือง เกลือที่ถูกสร้าง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่
ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็น
ทองค าขาวนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ าเกลือ
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อันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปี
ก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับ
การบ ารุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Alpenhotel Kronprinz หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี (7)   เบิร์ชเทสกาเด้น – การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – ยอดเขาซุคสปิตเซ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น (Garmisch - Partenkirchen) เมืองท่องเที่ยวส าคัญของ

แคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ตีนเขาซุกสปิตเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนี เมืองนี้มีความน่ารักด้วยภาพวาดบน
ก าแพงบ้านที่นักท่องเที่ยวจะเดินชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ  

 ระยะทาง เบิร์ชเทสกาเด้น – การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น 193 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.  
 น าท่านขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน และเป็น จุดแบ่งเขต

แดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย มีความสูง
ประมาณ 2,962 เมตรระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว
ทะเลสาบเบื้องล่างเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิว
บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ซึ่งในหน้าหนาวมี
กิจกรรมที่มีชื่อเสียงคือสกีฤดูหนาว ในวันที่อากาศดี
เมื่อมองจากบนยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงาม
กว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือเยอรมนี, 
ออสเตรีย, อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีกสามยอดคือแอลป์สปิตซ์ (ALPSPITZ) 
ครอยเซ็ค (KREUZECK) และแวงค์ (WANK) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองบนเขา 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมเมืองการ์มิช เป็นเมืองเล็กอยู่ใกล้กัน ตั้งขึ้นเมื่อ 800 ปีก่อน ทั้งสองเมืองมารวมกันเป็น

เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชนเมื่อปี 1935 ในสมัยที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนี  เมื่อนักท่องเที่ยว
ไปเดินเล่นในตัวเมืองสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเขตเมืองการ์มิชอาคารบ้านเรือนจะทันสมัย  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Garmisch – Partenkirchen หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี (8)   การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ  – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดิ นท างสู่  พ ระราช วังลิ น เดอร์ฮอฟ  (Linderhof 
Palace) (ระยะทาง 52 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 6 นาที) 
พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ที่มีการตกแต่ง



  Update 04-01-18 

Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                               7 

ด้วยศิลปะแบบบารอคที่งดงามที่สุด แห่งแคว้นบาวาเรีย และเข้าชมถ้ าหินปูนจ าลองที่พระองค์สร้างขึ้น
ตามจินตนาการของนักประพันธ์ ริชาร์ด วากเนอร์ที่โปรดปรานของพระองค์อีกด้วย  

 ระยะทาง การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – ลินเดอร์ฮอฟ 26 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงขแคว้นบา

วาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่มีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อ และเคยได้รับเกียรติในการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972  

 ระยะทาง ลินเดอร์ฮอฟ – มิวนิค 97 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาท ี
น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตา
ออกมาเต้นระบ า เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้า
พ้ืนเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหารพ้ืนเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอก
เยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์
ในบรรยากาศแบบชิวๆ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง สุขสันต์กับเมนูขาหมูเยอรมัน สูตรต้นต ารับ เสิร์ฟพร้อมเบียร์
ท่านละ 1 drink (0.5 L) พร้อมการแสดงพ้ืนเมืองสไตล์บาวาเรียน ณ โรงเบียร์เยอรมัน 

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Monach หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ี (9)   มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – สนามบินโดฮา 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แวะถ่ายรูปกับ จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้ง
ตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่
ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน / เดินทางสู่สนามบินเพื่อมีเวลาให้ท่านท า Tax Refund 
17.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 058 
23.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 

วันท่ี (10)   กรุงเทพฯ 
  

02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 836 
12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************* 
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อัตราค่าบริการทัวร์อติาลี โดโลไมท ์10 วัน (QR) 

 

 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่ง มัดจ าทา่นละ 30,000 บาท    

ก าหนดเดินทาง 
22 – 31 มี.ค. 61 5 – 14 เม.ย. 61 11 – 20 เม.ย. 61 

26 เม.ย. – 5 พ.ค. 61 24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 14 – 23 มิ.ย. 61 

26 ก.ค. – 4 ส.ค. 61 9 – 18 ส.ค. 61 20 – 29 ก.ย. 61 14 – 23 ต.ค. 61 

รายละเอียดอัตราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   94,900. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   92,900. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   90,900. - 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   10,000. - 
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การส ารองที่ พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

 KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

 KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master ฟรีไม่มีชาร์จ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  
การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดนิทาง 

นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ประเทศอิตาลี  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 1 อาทิตย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต) 

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูป

จะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูป
และตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 
3.5*4.5 ซม. จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร /
ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เทา่นั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว ไม่ต้องระบุวัน และ
ประเทศที่เดินทาง 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน 
- ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 

 
8. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)           โดยไม่ต้อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และชื่อสะกดตรงตามหน้า Passport 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและชื่อสะกดตรงตามหน้า Passport 
- กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษและชื่อ

สะกดตรงตามหน้า Passport 
9. หลักฐานการเงิน (ส าคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556)  

9.1 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** 
- กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออก
ของเงินสม่ าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดย
การปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 
2556 ส าเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจาก
นั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอ
เอกสารเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง 
Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ท าการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพ่ือใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่า
ต่อไปได้   
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง
ต้องระบุ จ านวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556  
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้  ณ วันที่  20 สิงหาคม 2556             
หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้อง
ระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 
 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และชื่อสะกดตรงตามหน้า Passport 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้
กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้ 

o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน 

o กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย 

o กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน 
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- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อม
ทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 

 
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซ่า 
*** ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 *** 

ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน ต่อไปนี้สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด 

-------------------------------------------------- 

 


