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NT234
โปรแกรมทวัรย์ุโรปตะวันตก อติาล ีออสเตรยี เยอรมัน สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
ทัวรอ์ติาล ีสวสิ ฝรังเศส ยุโรป ยุโรปตะวันตก , 9 วัน , 4-12 พฤษภาคม 2566 , 3-11 มถิุนายน 2566

METROPOLE HOTEL  , MUNICH MARRIOTT HOTEL  , BEST WESTERN HOTEL FUSSEN  , DoubleTree by
Hilton Hotel Venice  , AC Hotel Innsbruck

มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน  – เวโรน่า – บา้นของจูเลยีต – เวนิส (อติาล)ี

เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมารโ์ค – อนิสบ์รคุ – วังหลังคาทองคํา (ออสเตรยี)

ฮลัลท์ทัท ์– มวินิค – จัตุรัสมาเรยีนพลาส (เยอรมนั) 

โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซน่ (เยอรมนั)

เบริน์ – บอ่หม ี– หอนาฬกิาเบริน์ – บา้นไอซไตน์ – อนิเทอรล์าเค่น  (สวติเซอรแ์ลนด)์

พชิติยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทสีุดในยโุรป – ลานหมิะ – ถ ้าํน ้าํแข็ง 1,000 ปี – ลูเซริน์ – อนุสาวรยีส์งิโต – สะพานไมค้าเปล (
สวติเซอรแ์ลนด ์)

ลูเซริน์ – ซารฟ์เฮาเซน่ – น ้าํตกไรน์ 

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
4-12
มถิุนายน 2566
3-11

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ – มลิาน (อติาล)ี



17.00 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) สงัเกตป้ายบรษัิท
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระบัตรทนัีงขนึเครือง

20.25 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิทQีR 833 / QR 123 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิโดฮา
บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

วนัท ี2
มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – เวโรนา่ – บา้นของจเูลยีต – เวนสิ (อติาล)ี

00.50 น.
เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน เมอืงทางเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในดา้นแฟชนัและศลิปะ ซงึมลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชนั
หลังผา่นพธิกีารดา่นศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูใ่จกลางเมอืงมลิาน นําทา่น ถ่ายรูปกับ มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano)
เป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ทสีดุของเมอืงมลิาน และเป็นวหิารหนิอ่อนสถาปัตยกรรมโกธคิทใีหญ่ทสีดุในโลก ซงึใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี
ลักษณะเดน่ของวหิารทนีอกเหนือจากความวจิติรงดงามแลว้ ยังประดับประดาไปดว้ยรูปปันนับกวา่ 3000 รูป ทสีวยงามไม่แพก้ัน
จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดดั์งบรเิวณอาคารแกลเลอเรีย วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ซงึเป็นหา้งหรือศนูยก์ารคา้ทเีกา่แกท่สีดุในโลก

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (มอืท ี1)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงเวโรนา่ (VERONA) (ประมาณ 150 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. 30 นาท ี)
เมอืงทโีดง่ดังมาจากนยิายรักอมตะเรืองเอกของวลิเลยีม เชกสเ์ปียร ์ชอืโรมโิอและจเูลยีต นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่
ทยัีงคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ

นําทา่นสู ่จตรุสัเออรเ์บ ทรีายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน,์ วังเกา่ของตระกลูทเีคยปกครองเวโรน่า ระหวา่งทาง ผา่นชม ความยงิใหญ่ภายนอกของ โรมนั
อารนีา่ สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้ทรีะลกึ
และสนิคา้แบรนดเ์นมทมีใีหท้า่นไดเ้ลอืกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบรเิวณ จตัรุสัเมอืงเกา่

นําทา่นชม อดตีบา้นของจเูลยีต ปัจจบัุนหนา้บา้นจเูลยีตคอื รา้นArmani ชม ระเบยีงหนิอ่อนเล็ก ๆ
ทจีเูลยีตเคยยืนอยู่โดยมโีรมโิอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ดา้นลา่ง ตังอยู่ทบีา้นเลขท ี27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ในเมอืงเวโรน่า (Verona)
บรเิวณบา้นมรีูปปันจเูลยีตทเีป็นบรอนซปั์นโดย N.Costantini วา่กันวา่ใครอยากสมหวังในเรืองความรักก็ใหไ้ปจับทหีนา้อกของจเูลยีต
นอกจากนีภายในบรเิวณกําแพงบา้นจเูลยีตยังมกีารเขยีนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสกํีาแพงเดมิ
และยังมบีรกิารโทรศัพทสํ์าหรับคนทไีม่ไดม้ากับคนรักใหไ้ดเ้ซยฮั์ลโหลหากันวา่โทรมาจากบา้นจเูลยีตแหง่นี ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสู่
เมอืงเวนสิ (VENICE) (ประมาณ 100 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.) เมอืงบนเกาะเจา้ของฉายา ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ
ถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก  ๆจํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี
ซงึเป็นสว่นหนงึของทะเลเอเดรียตกิและยังเป็นบา้นเกดิของนักเดนิทางผูย้งิใหญ่มารโ์คโปโล

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี2)

ทพีกั
DoubleTree by Hilton Hotel Venice หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี1)

วนัท ี3
เกาะเวนสิ – สะพานถอนลมหายใจ – จตัรุสัซานมารโ์ค – อนิสบ์รุค – วงัหลงัคาทองคํา (ออสเตรยี)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี3)
นําทา่นลอ่งเรือสู ่เกาะเวนสิ – เมรเตร ้เมอืงทอ่งเทยีวทไีดรั้บการกลา่วขานวา่โรแมนตกิทสีดุแหง่หนงึของโลก “เมอืงทใีชเ้รือแทนรถ
ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมมากกวา่ 400 แหง่ เดนิทางสู ่เกาะซานมารโ์ค (ระยะเวลาในการนังเรือ
ประมาณ 30 นาท)ี ศนูยก์ลางของนครเวนสิ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อมานูเอลท ี2 บดิาของชาวอติาเลยีน
ใหท้า่นไดถ้่ายภาพคูก่ับสะพานถอนหายใจ ทเีชอืมตอ่ระหวา่ง “Doge Palace” ซงึเคยเป็นทปีระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี
อกีทังยังเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมัยนันอกีดว้ย ชม จัตรัุสเซนตม์ารค์โค ทมีโีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลัง
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์อสิระเลอืกชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงของเวนสิตามอัธยาศัย อาท ิเครืองแกว้มูราโน่
ตน้ตํารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตังแตบ่รรพชน โดยเครืองแกว้แตล่ะชนิมรีูปแบบ



และคณุภาพเป็นทยีอมรับจากนักทอ่งเทยีวทัวโลก ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงเมสเตร ้

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (มอืท ี4) (อาหารพนืเมอืง พซิซา่ตน้ตําหรบัอติาล ี+ อาหารจานหลกั (เมนคอรส์) + ของหวาน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิสบ์รุค ประเทศออสเตรยี (ประมาณ 380 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของรัฐทโิรล
ซงึอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย ตังอยู่บนทรีาบลุม่แม่น ้าํอนินก์ลางหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์
เดมิเป็นเมอืงตากอากาศของจักรพรรดแิม็กซมิเิลยีนแหง่ราชวงศฮ์อฟบวรก์
เพราะอากาศดมีากผูท้เีขา้มาปกครองจักรวรรดอิอสเตรียตา่งก็ตอ้งตดิใจมาพักผอ่นในเมอืงแหง่นี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย
เทเรเซยีผูย้งิใหญ่หรือแมแ้ตน่โปเลยีน โบนาปารต์ ระหวา่งทางพักผอ่นตามอัธยาศัยเพลดิเพลนิกับทวิทัศนข์องสองขา้งทาง 

จากนันนําทา่นชมความร่มรืนของสวนสาธารณะฮอฟการเ์ดน้ ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคํา
เป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รุคซงึตังอยู่ในเขตเมอืงเกา่ สรา้งขนึโดยจักรพรรด ิFriedrich ท ี4 ในชว่งตน้ศตวรรษท ี15
สําหรับเป็นทปีระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian ทรงปรับเปลยีนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตลโ์กธคิผสมบารอก
และไดท้รงตกแตง่สว่นของหลังคาทยีืนออกมาจากระเบยีงดว้ยทองคําแท ้จํานวน 2,738 แผน่ เพอืใชเ้ป็นททีอดพระเนตรเทศกาลตา่ง ๆ
ทจัีดขนึบรเิวณจัตรัุสดา้นหนา้ทปีระทับ ปัจจบัุนโกลเดน้รูฟกลายเป็นสํานักงานการประชมุอัลไพนน์านาชาต ิเสาสงูอนาซอล
จากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเครืองแกว้ครสิตัลซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังสดุของออสเตรีย

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี5)

ทพีกั
AC Hotel Innsbruck หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี2)

วนัท ี4
ฮลัลท์ทัท ์– มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาส (เยอรมนั)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี6)
จากนันทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลท์ทัท ์(ประมาณ 240 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เมอืงทไีดช้อืวา่ตังอยู่รมิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก
จนไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก ฮัลลทั์ททเ์ป็นเมอืงทอ่งเทยีวเล็ก  ๆทตัีงอยู่ทางฝังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลลทั์ทท ์(Lake Hallstatt)
หรือ ฮัลลช์ตัททเ์ทอรซ์ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภมูภิาคซาลซคั์มเมอรก์ทุ (Salzkammergut)
ภมูภิาคทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญมากแหง่หนงึของประเทศออสเตรีย อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศเมอืงทอ่งเทยีวเล็กๆ
ทมีเีสน่หค์อืความเงยีบสงบสวยงาม จดุเดน่ทไีม่เคยเปลยีนแปลงเลยของเมอืงรมิทะเลสาบสนี ้าํเงนิแหง่นีก็คอื
เทอืกเขาสงูตระหงา่นลอ้มรอบทะเลสาบอันนงิสงบเอาไวอ้ย่างนุ่มนวล

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (มอืท ี7) พเิศษกบัเมนูปลาเทรา้ยา่งเกลอื

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางนครมวินคิ (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาท)ี เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
(รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนงึในเมอืงมังคังทสีดุของยุโรป เมอืงตังอยู่บนแม่น ้าํอซีาร ์เหนือเทอืกเขาแอลป์

นําทา่นชม จตัรุสัมาเรยีนพาซ ย่านใจกลางเมอืงเกา่ของมวินคิ ทตัีงของศาลาวา่การเมอืงเกา่ทงีดงามดว้ยศลิปะโกธคิ
และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ทมีโีดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ ณ
ย่านถนนคนเดนิซงึจะมหีา้งสรรพสนิคา้มากมายหลายแหง่

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํท ีภตัตาคาร (มอืท ี8)

ทพีกั
Munich Marriott Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี3)

วนัท ี5
โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟสุเซน่ (เยอรมนั)

เชา้



รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี9)
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาท)ี
เมอืงเล็กๆทสีวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เดนิทางผา่นเสน้ทางทมีทีวิทัศนอั์นสดุแสนโรแมนตคิ
ทา่มกลางธรรมชาตขิองเขาสงู เมอืงนีเป็นทตัีงของสองปราสาทสวยงาม คอืปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้แม็กซมิเิลยีนท ี2
( พระราชบดิาของพระเจา้ลคุวกิท ี2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน ์เป็นปราสาทซงึสรา้งตามพระจนิตนาการสว่นพระองคข์องพระเจา้ลคุวกิท ี2
บรเิวณใกลก้ันกับปราสาทจะมทีะเลสาบสวยงามทมีชีอืวา่ทะเลสาบแอลป์

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (มอืท ี10) พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมนั+เบยีร ์

บา่ย
นําทา่นเดนิทางขนึปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก (
หากชว่งทหีมิะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทยีว เนืองดว้ยเพอืความปลอดภัยทางบรษัิทฯ จะนําคณะเดนิขนึ – ลงปราสาท
เนืองจากเวลาหมิะตกทางจะลนืและอันตราย )

นําเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตนตั์งตระหงา่นอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย
ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท ี2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว พระเจา้ลดุวกิทรงเป็นบคุคลทมีลัีกษณะนสิยัทลีกึลับเป็นปรศินา (eccentric)
และเป็นผูท้สีนิพระชนมใ์นสถานการณ์ทคีอ่นขา้งมเีงอืนงํา
สขุภาพจติของพระองคใ์นบันปลายอาจจะไม่ปกตแิตก็่ไม่มหีลักฐานทางการแพทยท์เีป็นทยีืนยันไดแ้น่นอน
แตส่งิททีรงทงิไวเ้ป็นมรดกแกช่นรุ่นหลังคอืงานทางสถาปัตยกรรมททีรงกอ่สรา้งรวมทังวังและปราสาทใหญ่โตททัีงหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจนิตนาการราวเทพนยิายหลายแหง่
รวมทังปราสาทนอยชวานชไตนซ์งึเป็นปราสาททมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กกันทัวโลก และทรงเป็นผูอุ้ปถัมภร์ชิารด์ วากเนอร์
คตีกวแีละนักเขยีนดนตรีโอเปร่าคนสําคัญของเยอรมนีชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่ง  ๆทไีดรั้บการตกแตง่อย่างงดงาม โดยการออกแบบของ
ครสิเตยีน แยงค ์จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ เป็นเมอืงเล็ก  ๆในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีในเขตออสทัลลก์อย เป็นเมอืงเล็ก ๆ
ทมีเีสน่หท์กุฤด ูนําทา่นชมย่านเมอืงเกา่ซงึมคีวามสวยงามตงึตาททีา่นมอิาจลมืได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํท ีภตัตาคาร (มอืท ี11)

ทพีกั
Best Western Hotel Fussen หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี4)

วนัท ี6
เบริน์ – บอ่หม ี– หอนาฬกิาเบริน์ – บา้นไอซไตน ์– อนิเทอรล์าเคน่ (สวติเซอรแ์ลนด)์

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี12)
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเบริน์ (ประมาณ 350 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) เมอืงหลวงอันเกา่แกข่องประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงสวยงามเป็นอย่างยงิจนไดรั้บการอนุรักษ์ และประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้Unesco
นําคณะชมเทยีวชม เบเร็นกราเบ็นหรอืบอ่หม ีสตัวท์เีป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ซงึปัจจบัุนไดถู้กยา้ยไปอยู่บรเิวณสนามหญา้รมิแม่น ้าํ
จากนันนําคณะเดนิทางเขา้สูย่่าน มารค์กาสเซ ย่านเมอืงเกา่ซงึปัจจบัุนเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบทูคี
เป็นเขตทปีลอดมลพษิไม่ใหร้ถยนตว์งิผา่นจงึเหมาะกับการเดนิเทยีว นําชมอาคารเกา่ อายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ
ถนนทมีรีะดับสงูสดุๆของเมอืงนี เดนิทางเขา้สู ่ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ
ชมนาฬกิาไซท้ก์ล็อคเคน่อายุกวา่ 800 ปี ทมีโีชวใ์หด้ทูกุๆชวัโมงทนีาฬกิาตบีอกเวลา ชมมหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทฮาวน์
และกรุงเบริน์ยังเป็นเมอืงทมีนี ้าํพมุากทสีดุเมอืงหนงึในยุโรป ใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเมอืงพรอ้มชมอดตีบา้นพกัของไอสไตน์
ซงึเคยใชช้วีติอยู่ในเมอืงนี

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี13)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน่ ( ประมาณ 293 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาท ี)
เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรลั์นด ์ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืง
ตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบสองแหง่คอื Thunersee และ Brienzersee ทา่มกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยงิทา่นจะไดเ้ห็นเขาจงุเฟราอันลอืชอื , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯ ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น
ชนืชมบรรยากาศของตัวเมอืงทมีทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ล็ก  ๆน่ารักสรา้งสสีนัใหตั้วเมอืง
รวมทังมอีาคารคาสโินคซูาลอายุกวา่100ปีทงีดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่และยังเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย

ค่าํ



รบัประทานอาหารพนืเมอืง ใหท้า่นไดล้มิลองเมนูฟองดวูแ์บบตน้ตําหรบั ทขีนึชอืของสวติเซอรแ์ลนด ์ทงั 3 ชนดิ เรมิตน้จากชสี //
เนอืสตัว ์และ ช็อคโกแลต (มอืท ี14)

ทพีกั
Metropole // Hotel Royal - St. Georges Interlaken หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี5)

วนัท ี7
พชิติยอดเขาจงุเฟรา – สถานรีถไฟสงูทสีดุในยุโรป – ลานหมิะ – ถ้าํน้าํแข็ง 1,000 ปี – ลเูซริน์ – อนุสาวรยีส์งิโต – สะพานไมค้าเปล (
สวติเซอรแ์ลนด ์)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี15)

ออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขนึสูห่มู่ บา้นกรนิเดลวาลดก์รุนเพอืนําทา่นขนึรถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นน
ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนแ์บบสวสิเซอรแ์ลนดข์นานแท ้ทมีทีุง่หญา้อันเขยีวขจ ีดอกไมป่้าบานสะพรังในฤดใูบไมผ้ลิ
หรือใบไมเ้ปลยีนสใีนชว่งฤดใูบไมล้ว่ง บา้นหลังนอ้ยใหญ่ปลกูแบบน่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์ฝงูวัวพนืเมอืงทกีระจัดกระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัวบรเิวณ
ลําธารน ้าํธรรมชาตเิล็กๆทใีสสะอาดและฉากหลังทมีภีเูขาหมิะตังตระหงา่นขาวโพลน ซงึจะทําใหค้ณะไดรั้บความประทับใจเป็นอย่างยงิ
พรอ้มนําคณะเปลยีนบรรยากาศโดยการ นงัรถไฟชมววิทอ่งเทยีวธรรมชาตบินภเูขาสงูแหง่แอลป์
แลว้เปลยีนเป็นรถไฟสายภเูขาทสีถานไีคลนไ์ชเด็ก รถไฟทจีะนําทา่นเดนิทางลอดอุโมงคท์ชีาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท้คีวามสงูถงึ 3,464 เมตร
จนกระทงัถงึ สถานรีถไฟทสีงูทสีดุในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจงุเฟรา ซงึมคีวามสงู 4,158 เมตร (13,642 ฟตุ)
จดุสงูสดุคอืลานน ้าํแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx นักทอ่งเทยีวหลายๆคนบอกวา่ทนีีสวยงามดจุดนิแดนแหง่สวรรค์
เพราะยอดเขาแหง่นีปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทังปี อสิระใหท้า่นถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจใุจ ไม่มเีร่งรีบ
จากนันนําทา่น ชม ถํานําแข็ง 1,000 ปี ทสีรา้งโดยการเจาะธารน ้าํแข็งเขา้ไปถงึ 30 เมตร ชมน ้าํแข็งแกะสลักรูปร่างตา่ง
จากนันชมววิทวิทัศนแ์ละสมัผัสหมิะทลีานพลาโต Plateau
และไม่ควรพลาดการสง่โปสการด์จากททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในโลกพรอ้มซอืของทรีะลกึตา่งๆตามอัธยาศัย

นําทา่นขนึ สวสิสฟิงซ ์หรืออาคารสงัเกตการณ์ ทคีวามสงู 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ทา่นสามารถชมววิไดร้อบ 360
องศาจากระเบยีงไดป้ระสบการณ์แสนประทับใจ เดนิทางสู ่ยุงค ์ฟราวยอรค์-หลงัคายุโรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจดุชมววิ จดุนีเหมอืนมาไม่ถงึ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุเฟรา (มอืท ี16)

บา่ย
ากนนันําทา่นลงจากยอดเขาจงุเฟราไปยงัสถานรีถไฟ ไอเกอรเ์กลทเชอร ์เพอืนําทา่นขนึกระเชา้ The V-
Cableways(กระเชา้ใหม่ลา่สดุ)ลงมายังเมอืงกลนิเดอรว์าวล์

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ประมาณ 80 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.) เมอืงนีตังอยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทชีอืวา่ เวยีวาลด์
สแตรท์เตอร ์อันหมายถงึทะเลสาบสพัีนธรัฐ นําทา่นชม สะพานไมช้าเปล สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ สะพานไมท้เีกา่แกม่อีายุหลายรอ้ยปี

นําทา่นชม อนุสาวรยีส์งิโต สญัลักษณ์ของความซอืสตัยแ์ละกลา้หาญของชาวสวสิเซอรแ์ลนด์
ทเีสยีชวีติในประเทศฝรังเศสระหวา่งการตอ่สูป้้องกันพระราชวังในคราวปฏวัิตใิหญ่ของฝรังเศส แกะสลักอยู่บนหนา้ผาหนิ
ใหท้า่นชนืชมบรรยากาศกลางเมอืงน่ารักเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงทมีรีา้นตัวแทนจําหน่าย นาฬกิาสวสิฯ อาท ิROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC,
PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี17)

ทพีกั
Astoria Hotel // Radisson Blu Lucerne หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี6)

วนัท ี8
ลเูซริน์ – ซารฟ์เฮาเซน่ – น้าํตกไรน ์– กรุงเทพฯ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี18)
ออกเดนิทางเขา้สู ่ซาฟเฮาสเ์ซน่ เมอืงชายแดนเยอรมัน-สวสิฯ(ประมาณ 100 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)
นําคณะชมความสวยงามของน้าํตกไรน ์ซงึเกดิจากแม่น ้าํไรนส์ายน ้าํนานาชาตทิสํีาคัญทสีดุในยุโรป
แม่น ้าํแหง่นีเกดิขนึจากการละลายของหมิะจากเทอืกเขาแอลป์เรมิจากเป็นลําธารเล็กๆผา่นลคิเทน่สไตนเ์ขา้สูท่ะเลสาบคอนสะแตน้ทกีันพรหมแดนระหวา่งสวติเซอรแ์ลนดก์ับเยอรมนี
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NT234-40061 : โปรแกรมทัวรย์ุโรปตะวันตก อติาล ีออสเตรีย เยอรมัน สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿118,888

ผูใ้หญ่ ฿118,888
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿24,000

3-11 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT234-40062 : โปรแกรมทัวรย์ุโรปตะวันตก อติาล ีออสเตรีย เยอรมัน สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน (QR)
฿118,888

สมัผัสความตระการตาของสายน ้าํตก พรอ้มบันทกึภาพอันน่าประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึ
ไดเ้วลานัดหมายนําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตซิรูกิเพอืทําการเช็คอนิและทําTAXREFUND

15.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ เทยีวบนิท ีQR 096 / QR 836 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิโดฮา บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

วนัท ี9
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

12.40 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวัสดี

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ติาล ีสวสิ ฝรงัเศส ยโุรป ยโุรปตะวนัตก

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 11:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ติาล ีสวสิ ฝรงัเศส ยโุรป
ยโุรปตะวนัตก

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจาํนวนวนั
จาํนวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยททีางสายการบนิกาํหนด (น ้าํหนักกระเป๋าใบใหญท่่านละ 25 กโิลกรมั/กระเป๋าถอืขนึเครอืงท่านละ 7 กโิลกรมั)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัวโมง/วัน)

• คา่ Coach Tax และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ
เนอืงจากอยูใ่นภมูปิระเทศทมีอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขนึหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล
งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลทําใหต้อ้งมกีารเปลยีนยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ
จะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั)

• คา่อาหารเลศิรสทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ท่องเทยีวยโุรปแบบยนืปกต ิ(ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่ให  ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กบั ACE Insurance Limited (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์
เท่านัน ทา่นใดตอ้งการซอืประกนัสุขภาพเพมิเตมิโปรดตดิตอ่บรษิทัทวัร ์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณตีอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ

• คา่น ้าํหนักสว่นทเีกนิ 25 กโิลกรมั และมจีํานวนมากกวา่ 1 ชนิ (ระเบยีบของสายการบนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น

• คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 ยโูร ตอ่ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระงวดแรก 60,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัไมว่า่ผลของวซีา่จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม
มฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ60,000บาท)

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิกะทันหนักอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 10 วัน เนอืงจากมคีา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิการทไีดช้ําระไปแลว้จํานวนมาก บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆ

• ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต



เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมัน

เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ในการยนืวซีา่ ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพอืมาสแกรนลายนวิมอื
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัคอยดแูล และอํานวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี
- ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา
- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ดาํเนนิการและ คา่บรกิาร 5,500 บาท
- คา่ตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นอืงจากบรษัิทจองตวัเป็นตวักรุป๊ซงึตวักรุป๊จะไมส่ามรถ REFUND คนืได ้
- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท  ี
หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100%ไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

• ในกรณทีทีางบรษิทัขอเอกสารเพมิเตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทขีอมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่นไมน่า่เชอืถอื /
มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทสีถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไมร่บัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้าํพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต
และสง่ผลทําใหว้ซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากสถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิใหท้า่น

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุใน รายการเดนิทาง
บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษิทัเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสุวรรณภมู ิกรณที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตวัเครอืงบนิ
หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี
เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนนัทา่นควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ
หมายเหต ุ
1. กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยัธรรมชาต ิรถตดิ ทําใหไ้มส่ามารถกนิ-
เทยีวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์รีะบุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการทจีะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ
เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทเีกดิขนึโดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทังสนิจากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ
จะคงไวซ้งึผลประโยชนส์งูสดุทลีกูคา้พงึจะไดร้บัอยา่งเตม็ความสามารถ
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้
และสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวในกรณทีมีเีหตจุําเป็นสดุวสิยั โดยจะพยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัท่าน
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง
ภยัธรรมชาต ิสถานทที่องเทยีวทมีคีวิยาวจนทําใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่ังคงจะรกัษา มาตราฐานการบรกิาร
และประโยชนข์องลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมอืนเดมิ
4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบในสว่นทเีป็นทรพัยส์นิสว่นตวั ไมว่า่บางสว่นหรอื ทังหมด อาทเิช่น พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ,
กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้

คา่วซีา่ทอ่งเทยีวยโุรปแบบ Schengen ไมร่วมคา่ธรรมเนยีม การแปลเอกสารจากศนูยแ์ปล
เอกสารประกอบการขอวซีา่ทัวร ์(ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วันทําการ และตอ้งมาแสดงตนทสีถานฑูต)
1. หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมาดว้ย ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2
หนา้
2. รปูถา่ยปัจจุบันหนา้ตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (รปูหนา้ใหญ)่ จํานวน 2 รปู (ใชร้ปูส ีพนืฉากหลงัสขีาวเท่านัน อายรุปูไมเ่กนิ 6 เดอืน เหมอืนกนัทัง 2
รปู) และกรณุาเขยีนชอื-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู หา้มใสค่อนแทคเลนส ์หรอื บกิอายในการถา่ยรปู / หา้มใสเ่ครอืงประดบัในการถา่ยรปู
3. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร/ สาํเนาใบเปลยีนชอืหรอืนามสกลุ/ เอกสารเพมิเตมิกรณอีนื ๆ 
4. สาํเนาบัตรประชาชน 
5. สาํเนาทะเบยีนบา้น
6. สาํเนาสตูบิัตร (สาํหรบัเดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ)์ 
7. กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ เดนิทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงัน ี
7.1 เดก็เดนิทางกบับุคคลอนื บดิามารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดนิทางกบัใคร
มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั (พอ่และเมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.2 เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา) (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)



7.3 เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา) (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.4 กรณพีอ่และแมห่ยา่รา้ง หรอืเสยีชวีติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรอื ใบมรณะบัตร เพอืเป็นการยนืยัน
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอรต์ของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีหแ้นบสาํเนาบัตรประชาชนของพอ่และแม)่
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่
พรอ้มทังบันทกึการหยา่ซงึแสดงวา่เป็นผูร้บัผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น
หนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พรอ้มแนบหลกัฐานของบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้เีดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น 
8. หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบับจรงิเท่านัน**จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง ( ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน )
8.1 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ ( สาํเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน )
8.2 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ ( สาํเนา)
8.3 กรณทีเีป็นพนักงานบรษัิทฯ : จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุชอื-นามสกลุ , ตาํแหนง่ , วัน/เดอืน/ปีทเีรมิทํางาน , เงนิเดอืน
ในจดหมายตอ้งมหีวักระดาษบรษัิทและตราประทับบรษัิทดว้ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน ( ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน )
8.4 กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั ( ใสปี่ เป็น ค.ศ. เท่านนัน หา้มใสปี่เป็น พ.ศ.) ( ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1
เดอืน )
8.5 กรณเีกษียณอายรุาชการ ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ
8.6 กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษานันวา่กาํลงัศกึษาอยูร่ะบุชันปีทศีกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั /
พรอ้มสาํเนาบัตรนักเรยีน นักศกึษา ( ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน )
8.7 กรณเีป็นแมค่า้, ทําธรุกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทังแนบรปูถา่ยสถานททีํางานมาดว้ย
รปูถา่ยอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 
9. หลกัฐานการเงนิ (บญัชอีอมทรพัยเ์ทา่นนั)
9.1 หลกัฐานการเงนิ (บญัชอีอมทรพัยเ์ทา่นนั) สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ +
ตราประทับจากธนาคาร + ลายเซน็เจา้หนา้ทธีนาคาร นาํเลม่จรงิมาแสดงวนัทยีนืวซีา่
? กรณเีงนิฝากออมทรพัย ์(ยอดเงนิในสมดุบัญชธีนาคาร ตอ้งมไีมต่่าํกวา่ 100,000 บาท ตอ่การยนืวซีา่ 1 ท่าน และ ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
หา้มทําการโอนเงนิเขา้ไปในครงัเดยีวเป็นยอดใหญก่อ่นการยนืวซีา่เดด็ขาด!!)
? กอ่นยนืวซีา่ 7 วัน รบกวนปรบัสมดุบัญช  ีใหม้ยีอดลา่สดุ 7 วัน กอ่นถงึวันยนืวซีา่ และสาํเนามายนืเพมิเตมิในวันทยีนืวซีา่ หากนําสมดุไปปรบัแลว้ไมม่ยีอด
รบกวนนําเงนิเขา้ หรอื นําเงนิออก เผอืจะไดม้ยีอดในการปรบัสมดุ
? สาํหรบัท่านททีํางาน กรณไีมไ่ดใ้ชบ้ัญชเีงนิเดอืนยนืวซีา่ ตอ้งแนบสเตทเมนบ์ัญชเีงนิเดอืนมาดว้ย
****** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ี******
10. ในกรณทีมีผีูร้บัรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพมิเตมิดงัน ี
10.1 จดหมายจากผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น
และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สาม ีภรรยา ทจีดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย
ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได)้- กรณเีป็นสามภีรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และรบัรองคา่ใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี
? เขยีนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกนั
? กรณมีลีกูดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกดิของลกู 
? กรณไีมม่ลีกูดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบยีนบา้นทังของสามแีละภรรยา โดยทะเบยีนบา้นของทังสองตอ้งอยูบ่า้นเดยีวกนั
10.2 กรณุาแนบสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทจีะใชย้นืวซีา่ 1 ชุดของผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พรอ้มทังใน หนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองคา่ใชจ้่ายดว้ย(ขอเป็นภาษาองักฤษ)ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทไีดค้วิยนืวซีา่ พรอ้มทังตอ้งระบุ
จํานวนเงนิเป็นตวัเลขลงในหนังสอืรบัรองดว้ย เช่นท่านไดค้วิยนืวซีา่วันท  ี18 กนัยายน 2557 หนังสอืรบัรองการเงนิจากทางธนาคารทใีชใ้นการยนืวซีา่
ตอ้งออกให ้ณ วันท  ี4 กนัยายน 2557 หรอื หลงัจากนันเท่านัน จดหมายรบัรองจากธนาคารใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูต)
โดยไมต่อ้งระบุวัน และประเทศทเีดนิทาง (ชอืในหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะตอ้งถกูตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอรต์
วันทขีอหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคารใหนํ้าสาํเนาหนา้พาสปอรต์ไปดว้ย เพอืไมใ่หผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร)
11. กรณผีูท้กีาํลงัศกึษาอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งยนืขอวซีา่ ณ ประเทศทที่านกาํลงัศกึษาอยู ่
*** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้เบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูต
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณแ์ละคณุสมบัตขิองลกูคา้

***** สําหรบัคนทจีะใชเ้ลม่ไปทอีนืกอ่น สถานทูตจะไมใ่หด้งึเลม่ไมว่า่กรณใีด ๆ *****

กรมการกงสลุไดแ้จง้เตอืนวา่ :
1.ในหนังสอืเดนิทางตอ้งมเีพยีงตราประทับของทางราชการเท่านัน
2. การขดีเขยีนหรอืประทับเครอืงหมายอนืใดในหนังสอืเดนิทาง ถอืวา่ “ หนังสอืเดนิทางชํารดุ ” อาจถกูปฎเิสธเขา้ประเทศตา่งๆ หรอืถกู Blacklist
หา้มเขา้ประเทศนันอกี
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