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HILIGHT 

ปารีส | อินเทอร์ลาเกน | เซอร์แมต  |FOXTOWN OUTLET |ยอดเขากรอนเนอร์แกรต 
โลซานน์| มิลาน | เบิร์น |พระราชวังแวร์ซายน์ | ยอดเขาจุงเฟรา |ทะเลสาบโคโม 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง ธันวาคม 2565 

GREATEST SCENERY 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 

9 วัน 6 คืน 

ราคาแนะน าเพียง  79,900.- 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง         
                                                                         

 

วนัที ่28 ธ.ค.65 – 5 ม.ค. 66 (ปีใหม)่ 79,900.- 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบนิไทเป 
14.00น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประต ู9 แถว T พบ

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
17.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเคร่ือง 
23.50 น. ออกเดินทางตอ่สูส่นามบินชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส ด้วยเที่ยวบินที่ BR087 

วันที่ 2 สนามบนิไทเป – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น า้แซน – ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์  
06.40 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง) น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่
มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจแลวฒันธรรมที่ล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชัน่ 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น า เที่ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น า้แซนน์ที่ตดัผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น า้แซน ผ่าน
ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสูถ่นนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาว
จากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่ง
ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 

วันที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เยน็ โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพ – สนามบินไทเป ✈ ✈ ✈  

วันที่ 2. สนามบินไทเป – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือแม่น า้แซน – ห้าง
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

✈  X MERCURE LA DEFENSE 

วันที่ 3. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายส์ – ดิจอง    MERCURE DIJON 
CLEMENCEAU 

วันที่ 4. ดิจอง – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน    METROPOLE  

วันที่ 5. อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – เวเวย์่ – ปราสาทชิลยอง – 
โลซานน์ 

   NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY 

วันที่ 6. โลซานน์ – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมต – แทซ    ELITE 

วันที่ 7. แทซ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – ทะเลสาบโคโม ่– มิลาน  X  HOLIDAY INN MILAN NORD 
ZARA 

วันที่ 8. มิลาน – สนามบนิ  ✈ ✈  

วันที่ 9. สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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แล้วจากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 
1,051 ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บา่ย น าท่านล่องเรือแม่น า้แซน ไปตามแม่น า้แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นบัว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม
แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่
หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลยุส์ที่ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต์ และยงัเป็นจดุกิโลเมตรที่ศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย จากนัน้พา
ท่านสมัผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิด
อยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, 
Tag Heuer เป็นต้น 

 
ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ดิจอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille  Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน  ซึง่เป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น 
โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึง่เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ
พระเจ้าหลยุส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและ เต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของ
พระเจ้าหลยุส์ที่ 16,  ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป 
เลียนที่ย่ิงใหญ่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนัดี ผ่านทุ่งราบอนักว้างใหญ่แหล่งผลิต

มัสตาร์ดช่ือดัง อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชัน้เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหาร
เก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเด่นคือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 4 ดิจอง – เบร์ิน – อินเทอร์ลาเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางข้ามพรหมแดนฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ สู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึง่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมือง

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.
2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า 
ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบตูิค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น า
ท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 
ประตจูะมีภาพที่บรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้า    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บา่ย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ์ (Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มี
ภาพของยอดเขาจงุฟราวด์เป็นฉากหลงั 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว์) 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – เวเว่ย์ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึน้กระเช้าEiger Express กระเช้าลอยฟ้า

ตวัใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเช้าตวันีน้อกจากจะให้ท่านได้เห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล้วยังจะ
ช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เม่ือเทียบกบัการขึน้สู่ยอดเขาแบบเดิม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึน้สู่ 
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขา
ท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่   โดยเม่ือปี คศ.2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร หลงัจากนัน้น าท่านเข้าชมถ า้
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น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนกุสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะ
บนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สุดใน
ยโุรป 

กลางวนั 
บา่ย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มกุ
แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล น าท่านเดินทางสู่เมือง
มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ 
บ้านเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 
สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการ
เดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ 
เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาว
สวิสมานานนบัร้อยปี  น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั
ได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 
ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่สวยงาม 
และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่ น่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่มี
ความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปัน้ลิง 
3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไป
ตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 6 โลซานน์ – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมต – แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอด

นิยมที่ได้รับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้
แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวย
ที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ นัง่รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวที่ท่าน
จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจาก
ระดับน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุด
สวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชม
อยู่ในช่วงกลางปี พฤษภาคม – ตลุาคม ถ้าช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
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บา่ย หลงัจากนัน้อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ตวัเมืองเซอร์แมต เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมือง
เป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ หลงัจากนัน้น าท่านกลบั
สูเ่มืองแทซ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พัก ELITE หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ 7 แทซ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – ทะเลสาบโคโม่ – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็น

ศนูย์รวมร้านค้ากวา่ 160 ร้าน  รวมผลิตภณัฑ์แบรนด์เนมชัน้น ามากมาย  
กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับทะเลสาบโคโม่ (Como lake Cruise) ทะเลสาบโคโม่นัน้ตัง้อยู่ในจังหวดัโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียเป็น

ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีแต่เร่ืองความสวยงามนัน้มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยพืน้ที่โดยรอบมีความยาวถึง 146 
กิโลเมตรเลยทีเดียว จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูป
ด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่า
อศัจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ซึ่งนบัว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล ที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ 
ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 8 มิลาน – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
11.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR096 
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วันที่ 9 สนามบนิไทเป - กรุงเทพฯ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.50 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ BR067 
11.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพกั  
เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 
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GREATEST SCENERY 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 

9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

28 ธ.ค.65 – 5 ม.ค. 66 (ปีใหม่) 79,900.- 11,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้ มีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมลูตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกกัตวัและไม่ต้องตรวจหาเชือ้โควิด-19  

เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเข้าท่องเที่ยว  

แสดงหลกัฐานการได้รับวคัซีน ต้องได้รับการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส 

(โดยได้รับวคัซีนไม่เกิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน  3 วนันบัจากวนั
  จอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบคุคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมคา่บริการย่ืนวีซา่ (7,200.-บาท)  
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (15 ยโูร/ตอ่ท่าน)  
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร/ตอ่ท่าน) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปย่ืน
ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไม่ต ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า /  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋ เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
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8. กรณีวีซา่ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนคา่ทวัร์ ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต  
      และไม่มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 
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***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 

 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 
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- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank Statement ที่

ออกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เชน่ ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 
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**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 
 


