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เทียวเกาะเวนิส  เมืองท่องเทยีวทีได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก 

เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชือว่าตังอยู่ริมทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก จนได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก   

นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 

ชมความสวยงามของนําตกไรน์ ซึงเกดิจากแม่นาํไรน์สายนํานานาชาติทีสําคัญทีสุดในยุโรป  
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วันทีแรก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี 

.  น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน  เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรทีนงัขึนเครือง 

.  น.   ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยเทียวบินทีQR 833 / QR 123 แวะเปลียนเครืองทีสนามบินโดฮา  

บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทียวบิน 

 

วันทีสอง       มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน  – เวโรน่า – บ้านของจูเลยีต – เวนิส (อติาล)ี 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีมีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลานถูก

จดัใหเ้ป็นเมืองแฟชนั หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองมิลาน นาํท่าน ถ่ายรูป

กบั มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลกัษณ์ทีโดดเด่นทีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อน

สถาปัตยกรรมโกธิคทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงใชเ้วลาสร้างนานถึง  ปี ลกัษณะเด่นของวิหารทีนอกเหนือจากความ

วิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปปันนบักว่า  รูป ทีสวยงามไม่แพก้นั จากนนัอิสระใหท้่านชอ้ปปิง

สินคา้แบรนดด์งับริเวณอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล  ซึงเป็นหา้งหรือศูนยก์ารคา้ทีเก่าแก่ทีสุดในโลก 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที ) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรน่า (VERONA) (ประมาณ 150 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที )  เมืองที

โด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเรืองเอกของวิลเลียม เชกส์เปียร์ ชือโรมิโอและจูเลียต นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า ทียงัคง

สภาพบา้นเรือนแบบโบราณ นาํท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ทีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน,์ วงัเก่าของตระกูลทีเคยปกครองเวโร

น่า ระหว่างทาง ผ่านชม ความยงิใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั 

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิงสินคา้ทีระลึก และสินคา้แบรนด์เนมทีมีใหท้่านไดเ้ลือกอย่างมากมายตามอธัยาศยับริเวณ 

จัตุรัสเมืองเก่า นาํท่านชม อดีตบ้านของจูเลยีต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้านArmani ชม ระเบียงหินอ่อนเลก็ ๆ ทีจู

เลียตเคยยนือยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ดา้นล่าง ตงัอยูที่บา้นเลขที  ถนนแคปเปลโล (Cappello) ใน

เมืองเวโรน่า (Verona) บริเวณบา้นมีรูปปันจูเลียตทีเป็นบรอนซ์ปันโดย N.Costantini ว่ากนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรือง

ความรักก็ใหไ้ปจบัทีหนา้อกของจูเลียต นอกจากนีภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนั

มากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์าํหรับคนทีไม่ไดม้ากบัคนรักใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนั

ว่าโทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งนี ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) (ประมาณ 100 กม. ใช้

ระยะเวลา ประมาณ  ชม.)  เมืองบนเกาะเจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างขนึจากการเชือมเกาะเล็ก ๆ 

จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึงเป็นส่วนหนึงของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิดของนกั

เดินทางผูย้งิใหญ่มาร์โคโปโล  
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คาํ        รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (มือที ) 

   พักค้างคืน ณ  DoubleTree by Hilton Hotel Venice หรือระดับเดียวกัน (คืนที ) 

 

วันทีสาม   เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคํา (ออสเตรีย) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

  นาํท่านล่องเรือสู่  เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเทียวทีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก “เมือง

ทีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า  เกาะ และมีสะพานเชือมมากกว่า  แห่ง เดินทางสู่ 

เกาะซานมาร์โค (ระยะเวลาในการนังเรือ ประมาณ  นาที) ศูนย์กลางของนครเวนิส ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที  บิดาของชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ที

เชือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซึงเคยเป็นทีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทงัยงัเป็นศูนยก์ลางของการ

ปกครองแคว้นในยุคสมัยนันอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์คโค ทีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิงสินคา้พนืเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เครืองแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับ

ของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตงัแต่บรรพชน โดยเครืองแก้วแต่ละชินมีรูปแบบ และ

คุณภาพเป็นทียอมรับจากนกัท่องเทียวทวัโลก  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมืองเมสเตร้ 

 

 

 

 

 

เทียง   รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร  (มือที ) 

  (อาหารพืนเมือง พซิซ่าต้นตําหรับอติาล ี+  อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 

 

 

 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย (ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ  ชม.)  เป็นเมืองหลวง

ของรัฐทิโรล ซึงอยูท่างตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ตงัอยูบ่นทีราบลุ่มแม่นาํอินน์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ 

เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ีเขา้มาปกครอง

จกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งนี ไม่ว่าจะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซียผูย้งิใหญ่หรือแมแ้ตน่

โปเลียน โบนาปาร์ต ระหวา่งทางพกัผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง  
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 จากนนันาํท่านชมความร่มรืนของสวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น  ถ่ายรูปกบั วังหลงัคาทองคํา เป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของ

เมืองอินส์บรุคซึงตงัอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขนึโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที  ในช่วงตน้ศตวรรษที  สาํหรับเป็นที

ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลียนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตล์โกธิคผสม

บารอก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาทียนืออกมาจากระเบียงดว้ยทองคาํแท ้ จาํนวน ,  แผน่ เพอืใชเ้ป็นที

ทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ ทีจดัขึนบริเวณจตุัรัสดา้นหน้าทีประทบั ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นสาํนกังานการ

ประชุมอลัไพน์นานาชาต ิ เสาสูงอนาซอล จากนนัให้ท่านไดช้อ้ปปิงเครืองแกว้คริสตลัซึงมีชือเสียงโด่งดงัสุดของ

ออสเตรีย 

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (มือที ) 

  พักค้างคืน ณ  ณ AC Hotel Innsbruck หรือระดับเดียวกนั (คืนที ) 

 

วันทีสี        ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส (เยอรมัน)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

จากนันท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ  กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ  ชม.) เมืองทีได้ชือว่าตังอยู่ ริม

ทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก จนได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัทเ์ป็นเมืองท่องเทียวเล็กๆ ทีตงัอยู่ทาง

ฝังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์(Lake Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบใน

เขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ทีสําคัญมากแห่งหนึงของประเทศ

ออสเตรีย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศเมืองท่องเทียวเล็กๆ ทีมีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นทีไม่เคย

เปลียนแปลงเลยของเมืองริมทะเลสาบสีนาํเงินแห่งนีก็คือ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนันิงสงบเอาไว้

อยา่งนุ่มนวล  

 

 

 

 

 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที ) พิเศษกับเมนูปลาเทร้าย่างเกลือ  

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค (ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ  ชม.  นาที) เป็นเมืองทีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหนึงในเมืองมงัคงัทีสุดของยโุรป เมืองตงัอยูบ่นแม่นาํ

อีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นาํท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ทีตงัของศาลาวา่การเมือง
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เก่าทีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ทีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือก

ซือสินคา้ ณ ย่านถนนคนเดินซึงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

 

 

 

 

 

คาํ รับประทานอาหารคําที ภัตตาคาร (มือที ) 

 พักค้างคืน ณ  Munich Marriott Hotel หรือระดับเดียวกนั (คืนที ) 

วันทีห้า      โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ  ชม.  นาที) เมืองเล็กๆทีสวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เดินทางผ่านเส้นทางทีมีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค 

ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง เมืองนีเป็นทีตงัของสองปราสาทสวยงาม คือปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซึงเป็นปราสาท

ของพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที 2 ( พระราชบิดาของพระเจา้ลุควิกที 2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็นปราสาทซึง

สร้างตามพระจินตนาการส่วนพระองคข์องพระเจา้ลุควิกที 2 บริเวณใกลก้นักบัปราสาทจะมีทะเลสาบสวยงามทีมีชือ

วา่ทะเลสาบแอลป์ 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที )  พิเศษกบัเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์  

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางขึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( 

หากช่วงทีหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเทียว เนืองด้วยเพือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะ

เดินขนึ – ลงปราสาท เนืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืนและอนัตราย ) นําเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึงปราสาทนอยชวานสไตน์ตงัตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึงเป็นปราสาทของ

พระเจา้ลุดวิคที 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวิกทรงเป็นบุคคลทีมีลกัษณะนิสัยทีลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) 

และเป็นผูที้สินพระชนมใ์นสถานการณ์ทีค่อนขา้งมีเงือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบนัปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่
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มีหลกัฐานทางการแพทยท์ีเป็นทียนืยนัไดแ้น่นอน แต่สิงทีทรงทิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง

สถาปัตยกรรมทีทรงก่อสร้างรวมทงัวงัและปราสาทใหญ่โตทีทงัหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยาย

หลายแห่ง รวมทงัปราสาทนอยชวานชไตนซึ์งเป็นปราสาททีมีชือเสียงเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์

ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ทีไดรั้บ

การตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเลก็ ๆ 

ในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีในเขตออสทลัลก์อย เป็นเมืองเลก็ ๆ ทีมีเสน่ห์ทุกฤดู นาํท่านชมยา่นเมืองเก่าซึงมีความ

สวยงามตึงตาทีท่านมิอาจลืมได ้

คาํ  รับประทานอาหารคําท ีภัตตาคาร (มือที ) 

 พักค้างคืน ณ  Best Western Hotel Fussen หรือระดับเดียวกนั (คืนที ) 

วันทีหก      เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ  ชม.) เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยงิจนไดรั้บการอนุรักษ ์ และประกาศให้เป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโก ้Unesco นาํคณะชมเทียวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหม ีสัตวท์ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ซึงปัจจุบนั

ไดถู้กยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่นาํ จากนนันาํคณะเดินทางเขา้สู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึงปัจจุบนัเต็ม

ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีค เป็นเขตทีปลอดมลพิษไม่ใหร้ถยนตวิ์งผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเทียว นาํชมอาคารเก่า 

อาย ุ200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆของเมืองนี เดินทางเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ย

ร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ทีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชวัโมงที

นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์       และกรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองทมีีนาํพุมากทีสุดเมืองหนึงใน

ยโุรป ใหท้่านไดเ้ดินเทยีวชมเมืองพร้อมชมอดีตบ้านพกัของไอสไตน์ ซึงเคยใชชี้วิตอยู่ในเมืองนี  

 

 

 

 

 

เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที ) 

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.  นาที ) เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง 

ตงัอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิท่าน

จะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ชืนชมบรรยากาศของตวั

เมืองทีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทงัมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา่

100ปีทีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

คาํ  รับประทานอาหารพืนเมือง ให้ท่านได้ลิมลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ทีขนึชือของสวติเซอร์แลนด์ ทัง  

ชนิด เริมต้นจากชีส // เนือสัตว์ และ ช็อคโกแลต  (มือที )  
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  พักค้างคืน ณ  Metropole //  Hotel Royal - St. Georges Interlaken หรือระดับเดียวกนั (คืนที ) 

 

วันทีเจ็ด     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทีสุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํานาํแข็ง ,  ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต  

                   – สะพานไม้คาเปล ( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขึนสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพือนําท่านขึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน 

ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ทีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน

สะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝูง

ววัพนืเมืองทีกระจดักระจายแทะเลม็หญา้อยูท่วับริเวณ ลาํธารนาํธรรมชาติเล็กๆทีใสสะอาดและฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะ

ตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิง พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ 

นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลยีนเป็นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที

จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวที้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทังถึง สถานีรถไฟทีสูงทีสุด

ในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนาํแข็งขนาด

ใหญ่เรียกว่า Sphinx  นกัท่องเทียวหลายๆคนบอกว่าทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุม

ดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทงัปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนนันาํ

ท่าน ชม ถํานําแข็ง 1,000 ปี  ทีสร้างโดยการเจาะธารนาํแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร ชมนาํแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนนั

ชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะทีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทําการไปรษณีย์ทีสูงทีสุด

ในโลกพร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั นาํท่านขึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ทีความสูง ,  เมตร/

11,  ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ  องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ 

ฟราวยอร์ค-หลงัคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนเีหมือนมาไม่ถึง 
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เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา (มือที ) 

 

 

 

 

 

บ่าย  จากนันนําท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพือนําท่านขึนกระเช้า The V-Cableways 

(กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล ์จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ   กม. ใชร้ะยะเวลา 

ประมาณ  ชม.)  เมืองนีตงัอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ทีชือว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบสีพนัธรัฐ 

นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท้ีเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  นาํท่านชม  อนุสาวรีย์

สิงโต สัญลกัษณ์ของความซือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศสระหว่างการ

ต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝรังเศส แกะสลกัอยู่บนหน้าผาหิน ให้ท่านชืนชมบรรยากาศกลาง

เมืองน่ารักเพลิดเพลินกับการช้อปปิงทีมีร้านตัวแทนจาํหน่าย นาฬิกาสวิสฯ  อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, 

IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซือของฝากของทีระลึก 

 

 

 

 

 
 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (มือที ) 

  พักค้างคืน ณ  Astoria Hotel // Radisson Blu Lucerne  หรือระดับเดียวกัน (คืนที ) 

 

วันทีแปด     ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – นาํตกไรน์  – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที ) 

ออกเดินทางเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ(ประมาณ   กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ  ชม.) นาํ

คณะชมความสวยงามของนําตกไรน์ ซึงเกิดจากแม่นาํไรน์สายนาํนานาชาติทีสาํคญัทีสุดในยโุรป แม่นาํแห่งนีเกิดขึน

จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริมจากเป็นลาํธารเลก็ๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ทีกนั

พรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี สัมผสัความตระการตาของสายนาํตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า

ประทบัใจไวเ้ป็นทีระลึก ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริกเพือทาํการเช็คอินและทาํ

TAXREFUND 

.  น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เทียวบินที QR 096 / QR 836  แวะเปลียนเครืองทีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและ

เครืองดืมตลอดเทียวบิน 
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วันทีเก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.  น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

ขอบคุณท่านทีใช้บริการ 

 

 

 

 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์  วัน 

โดย QATAR AIRWAYS (QR) 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องคู/่ห้อง คน) 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

วันที   ก.พ. –  มี.ค.  114,888 24,000 

วันที   มี.ค. –  มี.ค.  (วันมาฆบูชา) 118,888 24,000 

วันที   มี.ค. –  เม.ย.  118,888 24,000 

วันที  8 –  เม.ย.  (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 26,000 

วันที  12 –  เม.ย.  (เทศกาลสงกรานต์) 119,999 26,000 

วันที  เม.ย. –  พ.ค.  (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) 118,888 24,000 

วันที  –  พ.ค.  (วันฉัตรมงคล) 118,888 24,000 

วันที  –  มิ.ย.  (วันเฉลมิฯพระราชินี + วันวิสาขบูชา) 118,888 24,000 

** สําหรับท่านทีต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพือตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม

เท่านนั กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง  

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า  ปีขึนไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํามันและภาษีสนามบินเพมิเติม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือการโฆษณาเท่านัน ** 

 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

สําหรับท่านทีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  

สัปดาห์  
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* ในกรณีเลือนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวซ่ีา ซึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลือนตวั และเอกสารเพิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอยู่ต่อ  

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆของบริษัท เมือท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท

ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเรียบร้อยแล้ว *** 

 

อตัรานรีวม 

1) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (นาํหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ  กิโลกรัม 

/ กระเป๋าถือขึนเครืองท่านละ  กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ  

ชัวโมง/วัน) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลียนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

8)    ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ,  บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ เท่านนั ท่านใดต้องการซือประกันสุขภาพเพมิเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 

 

อตัรานไีม่รวม 

1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่าย % และภาษีมูลค่าเพิม % (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน  กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า  ชิน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป (ท่านละ  ยูโร) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท  
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 ส่วนทีเหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ ,

บาท)   

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน  - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีได้ชาํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไมค่ืนเงินทงัหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนังครบ  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  ,  บาท 

- ค่าตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้า

ออกตัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง % ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด %ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทังสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพิมเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชือถือ / มีการ

ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามทีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่

สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงนิให้ท่าน 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 
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หมายเหตุ   

. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2306-0704-GG11                                                                           www.smileytour.com                                                                     Page 13 of 15 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน 

ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า  วันทําการ และต้องมาแสดงตนทีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางทีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย  หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จาํนวน  รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลังสีขาวเท่านัน อายุรูปไม่

เกิน  เดือน เหมือนกนัทงั   รูป) และกรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิกอาย

ในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิมเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั และให้

ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม)่ 

7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัน 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ

บิดาหรือมารดาหรือผูที้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน  เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 

8.3 กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุชือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีทีเริมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน  

เดือน ) 

8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนนั ห้ามใส่ปี

เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน ) 
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8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย -  ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) 

   9.1  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั  เดือน ซึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชือ-

นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ทีธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวันทียืนวีซ่า 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยนืวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ

เขา้ออกของเงินสมาํเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญก่่อนการยนืวีซ่าเด็ดขาด!!) 

 ก่อนยนืวีซ่า  วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหม้ียอดล่าสุด  วนั ก่อนถึงวนัยนืวีซ่า  และสาํเนามายนืเพมิเติมในวนัทียืนวีซ่า  

หากนาํสมุดไปปรบัแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผือจะไดมี้ยอดในการปรับสมดุ 

 สาํหรับท่านทีทาํงาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยืนวซ่ีา ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีมีผูรั้บรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี

ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทงัของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทงัสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทงัใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชือผูถู้กรับรองค่าใช้จ่ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี

อายไุมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัทีไดค้ิวยนืวีซ่า พร้อมทงัตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิว

ยนืวีซ่าวนัที 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใชใ้นการยนืวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัที 4 กนัยายน 

2557  หรือ หลงัจากนนัเท่านนั  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถาน

ฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง (ชือในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  

จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 

เพือไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

. กรณีผูที้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยนืขอวีซ่า ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยืนขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทีอืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
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กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัน 

. การขีดเขียนหรือประทบัเครืองหมายอืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 

หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนนัอีก 
 

 

 

 


