
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แวะเที�ยวมลิาน มชืี�อเสียงในด้านแฟชั�นและศิลปะพร้อม
เที�ยวเกาะเวนิสชมววิบรรยากาศของเวนิ

วงัหลงัคาทองคาํ เป็นสัญลกัษณ์สําคญัของเมอืงอนิส์บรุค
เมอืงฮัลล์ททัท์ เมอืงได้ชื�อว่าตั-งอยู่ริมทะเลสาบที�สวยที�สุดในโลก จนได้รับการขึ-นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คนื พกั Interlaken

พกัเมอืงลูเซิร์น เมอืงเลก็ๆอนัแสนน่ารัก
ชมความสวยงามของนํ-าตกไรน์ ซึ�งเกดิจากแม่นํ-าไรน์สายนํ-านานาชาติที�สําคญัที�สุดในยโุรป

!! !! !! !! !! !! !!
เมนูพซิซ่าต้นตําหรับอติาล ี,เมนูปลาเทร้า

 
 

 

มชืี�อเสียงในด้านแฟชั�นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน
ชมววิบรรยากาศของเวนิส“ เมอืงที�ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน

วงัหลงัคาทองคาํ เป็นสัญลกัษณ์สําคญัของเมอืงอนิส์บรุค
ทท์ เมอืงได้ชื�อว่าตั-งอยู่ริมทะเลสาบที�สวยที�สุดในโลก จนได้รับการขึ-นทะเบียนเป็นมรดกโลก  
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์

Interlaken สถานตากอากาศที�นักท่องเที�ยวจากทุกมุมโลกชื�นชอบมากที�สุด
เมอืงเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจําเมอืง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั

ชมความสวยงามของนํ-าตกไรน์ ซึ�งเกดิจากแม่นํ-าไรน์สายนํ-านานาชาติที�สําคญัที�สุดในยโุรป
!! !! !! !! !! !! !!  ลิ-มรสเมนูพเิศษ!!!! !! !! !! !! 

เมนูปลาเทร้า,เมนูขาหมูเยอรมนั+เบียร์,ฟองดูชุดใหญ่ ต้นตาํหรับสวติเซอร์แลนด์

ถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 
มอืงที�ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน ” 

วงัหลงัคาทองคาํ เป็นสัญลกัษณ์สําคญัของเมอืงอนิส์บรุค 
ทท์ เมอืงได้ชื�อว่าตั-งอยู่ริมทะเลสาบที�สวยที�สุดในโลก จนได้รับการขึ-นทะเบียนเป็นมรดกโลก   
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 

สถานตากอากาศที�นักท่องเที�ยวจากทุกมุมโลกชื�นชอบมากที�สุด 
สัญลกัษณ์ประจําเมอืง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั 

ชมความสวยงามของนํ-าตกไรน์ ซึ�งเกดิจากแม่นํ-าไรน์สายนํ-านานาชาติที�สําคญัที�สุดในยโุรป 

ฟองดูชุดใหญ่ ต้นตาํหรับสวติเซอร์แลนด์ 



กาํหนดการเดนิทาง วนัที� 10–18 เมษายน 
 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – มิลาน 

23.30 น. � คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั-น 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�งขึ%นเครื�อง

 
วนัที�สอง มิลาน–มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน

02.35 น. � ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี
บริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน

13.10 น. เดินทางถึง เมืองมลิาน(MILANO

แฟชั�นสาํคญัเมืองหนึ�งของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน 
บาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั%งอยูบ่ริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มี
ประชากรประมาณ1,308,500 
เรียกวา่ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์ อลัฟาโรมีโอ 
รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน

ชื�อเสียงโด่งดงั,โรงละครโอเปร่า

แห่งเมอืงมลิาน(เป็นโบสถที์�ใหญ่เป็นอนัดบั 

หนึ�งของโลก เริ�มสร้างเมื�อเมื�อปี ค
ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจาํ
บนยอดของวหิารมีรูปปั% นทองขนาด 

องักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก

มานูเอล ที�นบัวา่เป็นชอ้ปปิ% งมอลลที์�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ 

เอม็มานูเอล ที� 2 ผูริ้เริ�มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื�อดงัในยคุเรเนซองส์อีก
ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วนิซี� ที�อยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณKlima Hotel Milano Fiere
 

วนัที�สาม  เกาะเวนิส–ซานมาร์โค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(VENICE
เกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลเอเดรียติก
ของนกัเดินทางผูย้ิ�งใหญ่ มาร์โคโปโล

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์) 

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั-น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�งขึ%นเครื�อง

มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน 

ประเทศอิตาลี โดยเที�ยวบินที�QR 835 / QR 123แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา 
บริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน 

MILANO) หรือ มิลาโน่ มีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�น ศิลปะ และเครื�องหนงั เป็นเมืองแห่ง

แฟชั�นสาํคญัเมืองหนึ�งของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มิลาน
บาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั%งอยูบ่ริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มี

 คน และมีชื�อเสียงเกี�ยวกบัประเพณีคริสตม์าสที�
อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์ อลัฟาโรมีโอ 

รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกที้�มี

โรงละครโอเปร่านาํท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรือมหาวหิาร
เป็นโบสถที์�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป) ซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที�สมบูรณ์แบบที�สุดแห่ง

หนึ�งของโลก เริ�มสร้างเมื�อเมื�อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกวา่ 
ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจาํนวน 135 ยอด และมีรูปปั% นหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 
บนยอดของวหิารมีรูปปั% นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ� งตั%งเด่นเป็นสง่าอยู ่ นกัประพนัธ์ชาว

องักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียกวหิารดูโอโม่วา่เป็น วหิารที�สร้างเลยีนแบบเม่นนาํท่านชม 

ที�นบัวา่เป็นชอ้ปปิ% งมอลลที์�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ 

ผูริ้เริ�มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื�อดงัในยคุเรเนซองส์อีก
นซี� ที�อยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
Klima Hotel Milano Fiereหรือระดับเทียบเท่า 

ซานมาร์โค–สะพานถอนหายใจ 

โรงแรมที�พกั 
VENICE)เมืองบนเกาะ เจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก

เกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลเอเดรียติก
ของนกัเดินทางผูย้ิ�งใหญ่ มาร์โคโปโล 

ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR) 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�งขึ%นเครื�อง 

แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา  

หรือ มิลาโน่ มีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�น ศิลปะ และเครื�องหนงั เป็นเมืองแห่ง

มิลานเป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม

ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที�สมบูรณ์แบบที�สุดแห่ง

รวมระยะเวลาการก่อสร้างกวา่ 427 
ยอด และมีรูปปั% นหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 2,245 ชิ%น 

ของพระแม่มาดอนน่าซึ� งตั%งเด่นเป็นสง่าอยู ่ นกัประพนัธ์ชาว

ท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็
ที�นบัวา่เป็นชอ้ปปิ% งมอลลที์�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ 

ผูริ้เริ�มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื�อดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 

ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติกถูกสร้างขึ%นจากการเชื�อม
เกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิด



หลงัจากนั%น นาํท่านล่องเรือขา้มไปยงัเกาะเวนิส
ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 
แทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 
เชื�อมมากกวา่ 400 แห่งเดินทางสู่
สระหวา่งทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอร์เอมานูเอลที� 
บิดาของชาวอิตาเลี�ยน ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ
เชื�อมต่อระหวา่ง “Doge Palace” 
ปกครองแควน้ในยคุสมยันั%นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์คโค ที�มีโบสถ์
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิ% งสินคา้พื%นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับ
ของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั%งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ%นมีรูปแบบ และ
คุณภาพเป็นที�ยอมรับจากนกัท่องเที�ยวทั�วโลก
นาํคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝั�งที� 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณDelfino Venice Mestre
 

วนัที�สี�   เวนิส–อนิส์บรุค–หลงัคาทองคํา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิส์บรุค
ออสเตรีย ตั%งอยูบ่นที�ราบลุ่มแม่นํ%าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ 
เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟ
บวร์ก เพราะอากาศดีมากผูที้�เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่าง
ติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งนี%  ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผู ้
ยิ�งใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ตระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยั
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง 
หลงัคาทองคําเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรุค ซึ� งตั%งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ%นโดยจกัรพรรดิ 
ในช่วงตน้ศตวรรษที� 15 สาํหรับเป็นที�ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ 
ปรับเปลี�ยนโกลเดน้รูฟให้เป็นสไตลโ์กธิกผสมบาโร้ก และไดท้รงตกแต่งส่วนของ
ทองคาํแท ้ จาํนวน 2,738 แผน่ เพื�อใชเ้ป็นที�ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที�จดัขึ%นบริเวณจตุัรัสดา้นหนา้ที�ประทบั 
ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นสาํนกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั%นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมือง 
หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและ
อยา่งดีที�สุดในกลุ่มประเทศที�พดูภาษาเยอรมนั
ขึ%นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี

ขา้มไปยงัเกาะเวนิสผา่นชมบรรดาบา้นเรือนของนครกลางนํ%าแห่งนี%  
ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกที�สุดแห่งหนึ�งของโลก “เมืองที�ใชเ้รือ

มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพาน
แห่งเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โคศูนยก์ลางของนครเวนิ

จะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอร์เอมานูเอลที� 2 
ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ที�

” ซึ� งเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต 
ปกครองแควน้ในยคุสมยันั%นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์คโค ที�มีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิ% งสินคา้พื%นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับ

น่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั%งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ%นมีรูปแบบ และ
คุณภาพเป็นที�ยอมรับจากนกัท่องเที�ยวทั�วโลก หรือล่องเรือกอนโดล่าชมความสวยงามของเกาะเวนิส
นาํคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝั�งที� ท่าเรือตรอนเชโต้ 

ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง พิซซาตนตําหรับอิตาลี+สเต็ก
Delfino Venice Mestreหรือเทยีบเท่า 

หลงัคาทองคํา –ซาลสเบิร์ก–สวนมิราเบล–บ้านโมสาร์ท 
โรงแรมที�พกั 

เมืองอนิส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ� งอยูท่างตะวนัตกของประเทศ
ออสเตรีย ตั%งอยูบ่นที�ราบลุ่มแม่นํ%าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ 
เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟ
บวร์ก เพราะอากาศดีมากผูที้�เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้ง
ติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งนี%  ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผู ้
ยิ�งใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ตระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยั
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง จากนั%นนาํท่านชมความร่มรื�นของสวนสาธารณะฮอฟการ์เดน้

กษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรุค ซึ� งตั%งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ%นโดยจกัรพรรดิ 
สาํหรับเป็นที�ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ 

ปรับเปลี�ยนโกลเดน้รูฟให้เป็นสไตลโ์กธิกผสมบาโร้ก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาที�ยื�นออกมาจากระเบียงดว้ย
แผน่ เพื�อใชเ้ป็นที�ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที�จดัขึ%นบริเวณจตุัรัสดา้นหนา้ที�ประทบั 

ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นสาํนกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ เสาสูงอนาซอล 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั%นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดลาํดบัที� 4 ใน

เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ�งในใจกลางเมืองที�ถูกดูแลรักษา
ภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการยเูนสโก

ในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นที�จดจาํกนัใน

ผา่นชมบรรดาบา้นเรือนของนครกลางนํ%าแห่งนี%  มืองท่องเที�ยวที�

ซึ� งเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั%งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ
เซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ย

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิ% งสินคา้พื%นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับ
น่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั%งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ%นมีรูปแบบ และ

หรือล่องเรือกอนโดล่าชมความสวยงามของเกาะเวนิสไดเ้วลานดัหมาย

สเต็ก+ของหวาน) 

เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ� งอยูท่างตะวนัตกของประเทศ

จากนั%นนาํท่านชมความร่มรื�นของสวนสาธารณะฮอฟการ์เดน้ถ่ายรูปกบัวงั
กษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรุค ซึ� งตั%งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ%นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที� 4 

สาํหรับเป็นที�ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian ทรง
หลงัคาที�ยื�นออกมาจากระเบียงดว้ย

แผน่ เพื�อใชเ้ป็นที�ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที�จดัขึ%นบริเวณจตุัรัสดา้นหนา้ที�ประทบั 
เสาสูงอนาซอล  

ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง
เป็นหนึ�งในใจกลางเมืองที�ถูกดูแลรักษา



ฐานะที�ตั%งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์เมืองแห่ง
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กใหท้่าน
Sound of  Music จากนั%นนาํท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่นํ%าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไป
สาร์ทจากดา้นนอก จากนั%นใหท้่านอิสระเลือกซื%อสินคา้ของที�ระลึก

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณArena City Hotel 
 

วนัที�ห้า  ฮัลล์ททัท์ –ฟุสเซ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั%นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์
ที�สุดในโลก จนไดรั้บการขึ%นทะเบียนเป็น
ท่องเที�ยวเล็กๆ ที�ตั%งอยูท่างฝั�งตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์
Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี 
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut
แห่งหนึ�งของประเทศออสเตรียอิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 
หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที� ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึ� งเป็นอาคารขนาดเล็กที�แยกตวัออกจาก
คริสตจกัรภายในเป็นที�เก็บหวักะโหลกมากกวา่ 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั%นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น
เล็กๆที�มีเสน่ทุกฤดู นาํท่านชมยา่ยเมืองเก่า ซึ� งมีความสวยตึงตาที�ท่านมิอาจลืมได้

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณEuro Park Hotel
 

วนัที�หก      ปราสาทนอยชวานสไตน์ –ลูเซิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา
เยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายที�มีทิวทศัน์อนัสุดแสนโร
เดินทางขึ%นปราสาทชมความสวยงามของ 
ช่วงที�หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที�ยว เนื�องด้วยเพื�อความ
ปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึ-น
ทางจะลื�นและอนัตราย )
ในดิสนีย์แลนด์ซึ� งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั%งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ� งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที� 
ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลที�มีลกัษณะนิสัยที�ลึกลบั

เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กใหท้่านไดถ่้ายรูปภายในสวนมิราเบล ที�เคยใชเ้ป็นที�ถ่ายทาํภาพยนตร์เรื�อง 

จากนั%นนาํท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่นํ%าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไป
จากนั%นใหท้่านอิสระเลือกซื%อสินคา้ของที�ระลึกของฝาก    

ภัตตาคาร 
Arena City Hotel หรือเทยีบเท่า 

โรงแรมที�พกั 
เมืองฮัลล์ทัทท์เมืองไดชื้�อวา่ตั%งอยูริ่มทะเลสาบที�สวย

นโลก จนไดรั้บการขึ%นทะเบียนเป็นมรดกโลกฮลัลท์ทัท ์ เป็นเมือง
ท่องเที�ยวเล็กๆ ที�ตั%งอยูท่างฝั�งตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์(Lake 

หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ที�สาํคญัมาก

แห่งหนึ�งของประเทศออสเตรียอิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 
หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที� ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึ� งเป็นอาคารขนาดเล็กที�แยกตวัออกจาก

วกะโหลกมากกวา่ 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนที�เสียชีวติในศตวรรษที� 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพเิศษสดุกบั เมนปูลาเทรา 
เมืองฟุสเซ่นเป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขตออสทลัลก์อย เป็นเมือง

นาํท่านชมยา่ยเมืองเก่า ซึ� งมีความสวยตึงตาที�ท่านมิอาจลืมได ้

ภัตตาคารพเิศษกบัเมนขูาหมเูยอรมนั+เบยีร 
Euro Park Hotelหรือเทียบเท่า 

ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต 
โรงแรมที�พกั 

เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที�สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายที�มีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่าน
เดินทางขึ%นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle
ช่วงที�หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที�ยว เนื�องด้วยเพื�อความ
ปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึ-น-ลง ปราสาท เนื�องจากเวลาหิมะตก

)นําเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
ซึ� งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั%งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนิยาย ซึ� งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที� 2 หรือ เจา้ชายหงส์
พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลที�มีลกัษณะนิสัยที�ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และผูที้�สิ%นพระชนมใ์นสถานการณ์

มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกงั 
ที�เคยใชเ้ป็นที�ถ่ายทาํภาพยนตร์เรื�อง The 

จากนั%นนาํท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่นํ%าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไปถ่ายรูปบ้านโม

หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที� ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึ� งเป็นอาคารขนาดเล็กที�แยกตวัออกจาก
กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนที�เสียชีวติในศตวรรษที� 18-19 

เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขตออสทลัลก์อย เป็นเมือง

เมืองเล็กๆที�สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
แมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่าน

Neuschwanstein Castle)โดยรถบัสเลก็( หาก

และผูที้�สิ%นพระชนมใ์นสถานการณ์



ที�ค่อนขา้งมีเงื�อนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั%นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์�เป็นที�ยนืยนั
ไดแ้น่นอนแต่สิ�งที�ทรงทิ%งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมที�ทรงก่อสร้างที�รวมทั%งวงัและปราสาท
ใหญ่โตที�ทั%งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั%ง
ปราสาทที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกักนัทั�วโลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภ์
สาํคญัของเยอรมนี ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที�ได้
เตียน แยงค์ 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากนั% นนําท่านเดินทางสู่

ทะเลสาบขนาดใหญ่ที�ชื�อว่า เวียวาลด์ สแตร์
ทะเลสาบสี�พนัธรัฐนาํท่านชมสะพานไม้ชาเปล

เมืองลูเซิร์นสะพานไม้ที�เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  นาํท่าน ชม 
สัญลักษณ์ของความซื�อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์
ประเทศฝรั�งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของ
ฝรั�งเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 �พกัคา้งคืน ณIbis Styles Luzern City 
 

วนัที�เจ็ด     ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ%นมุ่งหนา้ขึ%นสู่หมู่ 

ราวบาห์ เนนระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที�มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�ง
ในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบ้านหลงัน้อย
ใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื%นเมืองที�กระจดักระจาย
แทะเล็มหญา้อยูท่ ั�วบริเวณ ลาํธารนํ% าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉาก
หลังที�มีภูเขาหิมะตั%งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะได้รับความ
ประทบัใจเป็นอยา่งยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยนบรรยากาศโดยการ 
แอลป์  แล้วเปลี�ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที�สถานีไคลน์ไชเด็ก
เจาะไวที้�ความสูงถึง 3,464 เมตร 
มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต
วา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี%ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั%งปี ในปี 
ให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ 
โดยการเจาะธารนํ% าแข็งเขา้ไปถึง 

ที�ค่อนขา้งมีเงื�อนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั%นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์�เป็นที�ยนืยนั
แต่สิ�งที�ทรงทิ%งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมที�ทรงก่อสร้างที�รวมทั%งวงัและปราสาท

ใหญ่โตที�ทั%งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั%ง
ปราสาทที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกักนัทั�วโลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวี

ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารพื-นเมือง) 
หลังจากนั% นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลู เ ซิ ร์น เ มืองนี% ตั% งอยู่ ริม

อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึง
สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของ

ไม้ที�เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  นาํท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต
สัญลักษณ์ของความซื�อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที�เสียชีวิตใน
ประเทศฝรั�งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของ
ฝรั�งเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน 

ภัตตาคาร 
Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า 

Top of Europe – อนิเทอร์ลาเก้น 

โรงแรมที�พกั 
นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ%นมุ่งหนา้ขึ%นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื�อนําท่านขึ-นรถไฟ สายจุงฟ

ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
ที�มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�ง

ในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบ้านหลงัน้อย
ใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื%นเมืองที�กระจดักระจาย
แทะเล็มหญา้อยูท่ ั�วบริเวณ ลาํธารนํ% าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉาก

หง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะได้รับความ
ประทบัใจเป็นอยา่งยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยนบรรยากาศโดยการ นั�งรถไฟชมวิวท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่ง
แอลป์  แล้วเปลี�ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที�สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที�จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์�ชาวสวิสฯไดขุ้ด

เมตร จนกระทั�งถึง สถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยุโรป Top of Europe 
ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ%าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx 

วา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี%ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั%งปี ในปี 
ให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั%นนาํท่าน 

ปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ% าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั%นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสั

ที�ค่อนขา้งมีเงื�อนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั%นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์�เป็นที�ยนืยนั
แต่สิ�งที�ทรงทิ%งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมที�ทรงก่อสร้างที�รวมทั%งวงัและปราสาท

ใหญ่โตที�ทั%งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั%งปราสาทนอยชวานชไตน์ซึ� งเป็น
คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคน

รับการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริส

บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื�อนําท่านขึ-นรถไฟ สายจุงฟ

นั�งรถไฟชมวิวท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่ง
รถไฟที�จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์�ชาวสวิสฯไดขุ้ด

Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ� ง 
Sphinx นกัท่องเที�ยวหลายๆคนบอก

วา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี%ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั%งปี ในปี 2001  อิสระ
จากนั%นนาํท่าน ชม ถํ-านํ-าแข็ง1,000ปี  ที�สร้าง

เมตร พร้อมชมนํ% าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั%นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสั



หิมะที�ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที�ทาํการไปรษณียที์�สูงที�สุดในโลก
ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านขึ%น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ ที�ความสูง 

องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจการ
เดินทางสู่ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป
ชมวิวจุดนี- เหมือนมาไม่ถึงได้เวลาอันสมควรนําคณะ
เดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหนึ�งเพื�อ 
เปลี�ยนบรรยากาศ ไม่ใหซ้ํ% าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองที�สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ� งมีความสวยงามมาก
จนยากที�จะลืม  แวะเปลี�ยนรถไฟที�สถานีไคลน์ไชเด็คซึ� งบริเวณสถานีนี%  ล้นเกล้ารัชกาล
จนกระทั�งถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น 
เนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee

คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
�พกัคา้งคืน ณCITY OBERLAND
 

วนัที�แปด  ซาร์ฟเฮาเซ่น –นํ-าตกไรน์–กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นาํคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น
นาํคณะชมความสวยงามของนํ-าตกไรน์
นานาชาติที�สาํคญัที�สุดในยโุรป แม่นํ%าแห่งนี% เกิดขึ%นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ�มจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสะแตน้ที�กั%นพรหมแดน
เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนํ%าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า
ประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลึกได้เวลานัดหมาย 
TAX REFUND 

18.00 น.� ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที�ยวบินที� 
 

วนัที�เก้า   กรุงเทพฯ 

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี
 

����

 

ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที�ทาํการไปรษณียที์�สูงที�สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 
หรืออาคารสังเกตุการณ์ ที�ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 

องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจการ
หลังคายุโรปไปแล้วไม่ได้มาจุด

ได้เวลาอันสมควรนําคณะ
เดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหนึ�งเพื�อ 
เปลี�ยนบรรยากาศ ไม่ใหซ้ํ% าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองที�สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ� งมีความสวยงามมาก
จนยากที�จะลืม  แวะเปลี�ยนรถไฟที�สถานีไคลน์ไชเด็คซึ� งบริเวณสถานีนี%  ล้นเกล้ารัชกาล
จนกระทั�งถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น
เนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 

Thunerseeและ Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  

ภัตตาคาร(ฟองดูชุดใหญ ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

กรุงเทพฯ 
โรงแรมที�พกั 

ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ 
นํ-าตกไรน์ ซึ� งเกิดจากแม่นํ%าไรน์สายนํ%า

นานาชาติที�สาํคญัที�สุดในยโุรป แม่นํ%าแห่งนี% เกิดขึ%นจากการละลายของ
แอลป์เริ�มจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่

ทะเลสาบคอนสะแตน้ที�กั%นพรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บั
เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนํ%าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า

ได้เวลานัดหมาย นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก

เที�ยวบินที� QR 096/QR 836แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา

ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

���ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ����� 

 
 

ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที�ทาํการไปรษณียที์�สูงที�สุดในโลกพร้อมซื%อของที�

ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 

เปลี�ยนบรรยากาศ ไม่ใหซ้ํ% าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองที�สร้างบา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ� งมีความสวยงามมาก
จนยากที�จะลืม  แวะเปลี�ยนรถไฟที�สถานีไคลน์ไชเด็คซึ� งบริเวณสถานีนี%  ล้นเกล้ารัชกาลที�5 เคยเสด็จมาแล้ว  

เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั%งอยูร่ะหวา่ง

บสวิตเซอรแลนด) 

นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื�อทาํการเช็คอิน และทาํ

สนามบินโดฮา 

 



 
 

 
อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) 
พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

วนัที� 10 – 18เมษายน 61  72,900 11,000 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี�ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ-ามันและภาษีสนามบินเพิ�มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ-นไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิyในการยกเลกิหรือเปลี�ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
 
* ในกรณีเลื�อนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา ซึ� งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เลื�อนตัxว และเอกสารเพิ�มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที�อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญที�ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื�นวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื�นวีซ่า เป็นการ
ยื�นวซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั%น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยื�นวซ่ีา 15วนัก่อนเดินทาง)  ซึ� งอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2).ถ้าหากท่านต้องการยื�นวีซ่าก่อนที�สถานทูตแจ้งกําหนดเวลาให้เข้าไปยื�นวีซ่ากับทางบริษัทมา (ขอยื�นวีซ่าแบบเดี�ยว)  ท่าน
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม ท่านละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจาํนวนนี%  ท่านจ่ายเงินที�ตวัแทนยื�นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัที�
ท่านยื�นวซ่ีา 
3) ในกรณี วันยื�นวีซ่า แหลือน้อยกว่า 15วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ�มท่านละ 2,600บาท(PREMIUM+ 
FAST TRACK)เงินจาํนวนนี%  ท่านจ่ายเงินที�ตวัแทนยื�นวซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในวนัที�ท่านยื�นวซ่ีา 
 
อตัรานี-รวม 
1) ค่าตัxวเครื�องบิน (ECONOMY CLASS) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (นํ% าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ%น

เครื�องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชั�วโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ 
เนื�องจากอยู่ในภูมิประเทศที�มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ-นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี�ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื%อที�ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที�ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื�นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 



9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี-ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ%าหนกัส่วนที�เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่2 ชิ%น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 14 ยูโร) 
 
***กรุณาพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ และเงื�อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ~ ในการหกัค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน
ที�เหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

• ส่วนที�เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั-นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั%นทางบริษทัขอสงวนสิทธิ~ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท) 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการที�ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ~ ในการไม่คืนเงินทั%งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผูส้ํารองที�นั�งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื�องจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตัxวเครี�องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื�นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการยื�นวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื�อมาสแกรนลายนิ-วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที�มี
ความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�นวซ่ีาเท่านั%น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกดิขึ-นดังต่อไปนี- 



- ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั%งสิ%นแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจําตั~วเครื�องบิน หรือตั~วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวซ่ีา ซึ� งตัxวเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั~วเครื�องบินถ้าออกตั~วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื�องจากบริษทัจองตัxวเป็นตัxวกรุ๊ปซึ� งตัxวกรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัxว   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัxวตามจริงเท่านั%น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิyในการยึดค่าใช้จ่ายทั-งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั-งสิ-น 

• ในกรณีที�ทางบริษัทขอเอกสารเพิ�มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที�ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่
ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิyไม่คนืเงินมดัจําให้ท่าน 

• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สํารองตัxวเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี%  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั%นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�
จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เที�ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที�ระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ~ ในการที�จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั%งสิ%น เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยที�เกิดขึ%นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั%งสิ%นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้� งผลประโยชน์สูงสุดที�ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิ~ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ~ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั%งนี% ขึ%นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที�ท่องเที�ยวที�มีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ~ ที�จะไม่รับผดิชอบในส่วนที�เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั%งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที�สถานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางที�เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ%นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ-ว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื-นฉากหลงัสีขาวเท่านั-น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั%ง 2  รูป) 
และกรุณาเขียนชื�อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ�มเติมกรณีอื�น ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี%   

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอื�น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั%น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั%นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั%นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื�อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั%น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั%งบนัทึกการหยา่ซึ� งแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั%น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูที้�เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั%น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั%น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที�เดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีที�เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั-น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั-น( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั%น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั%นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั%นปีที�ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั-น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 



8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั%งแนบรูปถ่าย
สถานที�ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั-น) 
9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั-น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น

ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั%น**  (กรุณานําสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัที�ยื�นวซ่ีาด้วย) 
� กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื�นวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครั% งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื�นวซ่ีาเด็ดขาด!!) 
� การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัที�จะยื�นวซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื�นวซ่ีาวนัที� 18 กนัยายน 2557 สาํเนาสมุดบญัชีที�ท่านตอ้งใชใ้น
การยื�นวซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัที� 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั%น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั%น จะใชเ้ป็นเอกสาร
แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ�มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื�อ
เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยที�ไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื�อใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร
ยื�นวซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ที�ปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ�มเติมในวนัที�ยื�นวซ่ีา 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร(ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
� การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ)ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัที�ไดคิ้วยื�นวซ่ีา พร้อมทั%งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยื�นวซ่ีาวนัที� 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที�ใชใ้นการยื�นวซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัที� 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั%น
เท่านั%น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั 
และประเทศที�เดินทาง (ชื�อในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตาม
หนา้พาสปอร์ต วนัที�ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื�อไม่ใหผ้ดิพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที�มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ�มเติมดงันี%   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั%น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที�จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี%  
� เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
� กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที�จะใชย้ื�นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั%งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชื�อผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายทีุ�มีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื�อเป็นเอกสารประกอบการยื�นวซ่ีา 
12. กรณีผูที้�กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศที�ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 



 
*** รายละเอียดเอกสารการยื�นขอวซ่ีาที�ไดก้ล่าวมานี%  เป็นเพียงขอ้เบื%องตน้ที�ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ%นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัที�มายื�นวซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีเีล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างที�เป็นสําเนา เช่นทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมา
วนัที�ยื�นวซ่ีาด้วย 

 
***** สําหรับคนที�จะใช้เล่มไปที�อื�นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 


