
 

  
 
 

 

รหัส ZET1903574 
ทั ว ร   ยุ โ ร ป ต ะ วั น ต ก  อิ ต า ลี  ฝ รั่ ง เ ศ ส  ส วิ ต เ ซ อ ร แ ล น ด   
[เลสโก สามขุนเขาแหงรัก]  7 วัน 4 คืน (BR) 
แมน้ําอารฟ - อนุสาวรียผูพิชิตยอดเขามงบล็อง - สถานีกระเชาไฟฟ�าเทเลเฟยลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ 
- สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ - ยอดเขามงบล็อง - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม - 
อนุสาวรียแหงการรวมชาติ - น้ําพุเจ็ทโด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติไตหวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน  (-/-/-) 

14.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการ
บิน Eva Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

17.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติไตหวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ
ไตหวัน โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR068     

** ใชเวลาบนิประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
21.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไตหวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน 

** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
23.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศ

อิตาลี โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR071 
** ใชเวลาบนิประมาณ 13 ช่ัวโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติไตหวนัเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวนั - ทาอากาศ
ยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี - เมืองชาโมนิกซ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส - แมน้ําอารฟ - 
อนุสาวรียผูพิชิตยอดเขามงบล็อง - สถานีกระเชาไฟฟ�าเทเลเฟยลีค เดล ไอกุย ดู 
มิดิ - สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ - ยอดเขามงบล็อง - เมืองเจนีวา - สวน
อังกฤษ - นาฬิกาดอกไม - อนุสาวรียแหงการรวมชาติ - น้ําพุเจ็ทโด  (-/-/D)      

06.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองชาโมนิกซ มงบล็อง (Chamonix Mont-Blanc) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาท)ี มีช่ือยอที่ใครๆเรียกกันวา "ชาโมนิกซ" มีช่ือเลน
วา "The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขา
ที่มีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป เปนเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส 
(France) มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศอิตาลี 
ต้ังอยูในแควนโอแวน โคญแอลป� (Auvergne Rhone Alpes) เมืองชาโมนิกซถูก
ลอมรอบดวยหุบเขา ซึ่งหน่ึงในยอดเขาที่โดงดังที่สุดคือ ยอดเขามงบล็อง (Mont 
Blanc) ประกอบไปดวยหมูบานเล็กๆทั้งหมด 16 หมูบาน เมืองชาโมนิกซแบงเขต
แดนกับเมือง Saint Gervais Les Bains และทั้ง 2 เมืองก็ไดรับการขนานนามวา
เปนเมืองที่สูงที่สุดในประเทศฝร่ังเศส หรือ “หลังคาแหงทวีปยุโรป” นักทองเที่ยวจาก
ทั่วทุกมุมโลกมกัจะนิยมเดินทางมาเลนสกีและพาราไกลดิง (Paragliding) กันที่น่ีเปน
จํานวนมาก กลางหมูบานมี แมน้ําอารฟ (Arve River) แมน้ําสายเล็กๆใสสะอาดที่
ไหลผานตัวใจกลางเมืองบรรยากาศสวยงามแสนโรแมนติคจนไดรับฉายาวา “เมือง
แหงเทพนิยาย” 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อนุสาวรียผูพิชิตยอดเขามงบล็อง (Jacques 
Balmat & Michel Gabriel Paccard Statue) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ป 1786 
ไดมีชายชาวชาโมนิกซ 2 คนนามวา Jacques Balmat และ Michel Gabriel 
Paccard เปน 2 คนแรกที่พิชิตยอดเขามงบล็องไดสําเร็จ และที่จัตุรัสกลางเมืองก็ได
สรางรูปปم�นของ Jacques Balmat ยืนคูกับ Horace Bénédict de Saussure 
เอาไว โดยทั้งคูหันหนาออกไปทางเทือกเขาที่อยูไกลสุดสายตา Jacques คือชายคน
ทางซาย สวนคนทางขวาที่ถือไมและอีกมือหน่ึงกําลังช้ีไปยังยอดเขาอันไกลโพนน้ันคือ 
Horace นักธรรมชาตินิยมชาวสวิตเซอรแลนดที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับพืชบน
เทือกเขาแอลป� ผูที่จายเงินใหแกคนที่สามารถพิชิตยอดเขามงบล็องไดสําเร็จ 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
** 

 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นํ าท าน เดิ นท างสู  สถานีกระเช า ไฟ ฟ� า เท เล เฟ ยลี ค  เดล  ไอกุ ย  ดู  มิ ดิ 
(Telepherique de l'Aiguille du Midi Station) นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า
เพ่ือเดินทางขึ้นสู สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ (Plan de l'Aiguille Station) 
ที่ระดับความสูง 2,317 เมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ในชวงที่ 1) 
นําท านเดินทางจาก สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู  มิดิ  (Plan de l'Aiguille 
Station) เพ่ือ น่ังกระเชาไฟฟ�าตอ สู สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi 
Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ในชวงที่ 2) ที่ความสูง 3,777 เมตร 
ใหทานไดต่ืนเตนหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหนาผาที่สูงกวา 
1,000 เมตร (A Step Into The Void) หรือ เลือกขึ้นลิฟตไปยังบนจุดสูงสุดของ 
ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) ต้ังอยูบริเวณพรมแดนระหวางประเทศฝร่ังเศสกับ
ประเทศอิตาลี เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป� มีความสูง 4,807 เมตร ทั้ง 



 

  
 
 

 

"มงบล็อง" และ "มอนเตเบียนโก" ตางมีความหมายวา "ภูเขาสีขาว" สภาพทั่วไปของ
ยอดเขามีรองรอยการกัดเซาะของธารน้ําแข็ง ยอดเขามงบล็องมีรูปรางยอดขรุขระ 
เพราะเกิดจากการโกงตัวของแผนเปลือกโลก 2 แผนคือ แผนแอฟริกากับแผนยูเรเชีย 
แตหินบริเวณที่โกงตัวกลับเปนหินทรายกับหินปูน ยอดเขาสูงบริเวณเทือกเขาแอลป�จึง
สึกกรอนไดงาย จึงเปนสาเหตุใหยอดเขามงบล็องก็มียอดแหลมขรุขระ เพราะโดน
สภาพอากาศและธารน้ําแข็งกัดกรอนมาเปนเวลานานหลายลานป สภาพภูมิอากาศ
ของยอดเขามงบล็องเปนแบบเมดิเตอรเรเนียน บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป เปน
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของอิตาลีและฝร่ังเศส ไดเวลาอันสมควร นํา
ทานเดินทางลงจากยอดเขา ** การเดินทางขึ้นสูยอดเขามงบล็อง และ สถานีที่ขึ้น
ไปถึง อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณ และ สภาพ
ภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชม ยอดเขาได หรือ ไมสามารถขึ้น
ไปถึงสถานีที่สงูทีสุ่ดได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคา เปนสําคัญ ** 

  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 
นาท)ี เมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีความสําคัญมากของ ประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Switzerland) ตัวเมืองต้ังอยูบริเวณทะเลสาบเจนีวาที่ไหลรวมเขากับแมน้ําโรหน 
(Rhone river) และเปนแหลงน้ําจืดที่ใหญเปนอันดับสองของทวีปยุโรป อีกทั้งเมือง
เจนีวา ไดรับการยกยองวาเปนเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเปนที่ต้ังของ
องคกรระหวางชาติสําคัญๆ หลายองคกร เชน สํานักงานใหญขององคการ
สหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องคการอนามัยโลก (WHO) , องคการการคาโลก 
(WTO) เปนตน นอกจากน้ีแลวเมืองเจนีวายังเปนสถานที่จัดต้ังองคการสันนิบาตชาติ 
ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 

 นําทาน เขาชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลวาสวน และ Anglais 
ก็หมายถึงประเทศอังกฤษ สวนแหงน้ีจึงมีความหมายตรงตัววา “สวนอังกฤษ” สถานที่
พักผอนหยอนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยว 
สวยงามดวยดอกไมบานสะพร่ัง ผืนหญาสีเขียวชอุม ตัดกับสีฟ�าของน้ําในทะเลสาบ
เบ้ืองหนา ผานชม นาฬิกาดอกไม (L’horloge Fleurie) ตอนรับทุกคนอยูหนา
สวน นาฬิกาน้ีมีฐานะเปนตนตํารับนาฬิกาดอกไมของทั้งประเทศ สรางขึ้นในป 1955 
และถึงแมจะไมไดบอกยี่หอนาฬิกาหรือติดสปอนเซอรเหมือนริมขอบสนามฟุตบอล แต
นาฬิกาแปดวงเรือนน้ี ก็ใหความเที่ยงตรงมาแลวหลายสิบปและในแตละฤดดูอกไมก็จะ
สลับสับเปลี่ยนกันแบงบานงดงาม ถัดมาเปน อนุสาวรียแหงการรวมชาติ 
(Monument National) ระหวางเจนีวาและประเทศสวิสเซอรแลนดในป 1814 สตรี
สอ งคน คื อ ตั วแท น ขอ ง  Geneva และ  Helvetia (ชน เผ าบ รรพ บุ รุ ษ ขอ ง
สวิสเซอรแลนด) ในมือถือโลและดาบ หันหนาไปยังทิศเหนือซึ่งเปนพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศ ปลายสุดของสวน เปนที่ต้ังของ น้ําพุเจ็ทโด (The Jet d’Eau) สัญลักษณ
ของเมืองเจนีวา ตั้งอยูกลางทะเลสาบเลอมังคหรือทะเลสาบเจนีวาเปนน้ําพุที่ไดรับการ
ยอมรับวามีความสูงและมขีนาดใหญที่สุดในโลก โดยน้ําพุสามารถพุงไดสูงสุดประมาณ 
140 เมตร (459 ฟุต) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

  
 
 

 

 นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Appart'City Annemasse Centre Pays de 
Geneve, Geneva, Switzerland หรือเทียบเทา  

 
 

 
 
 
 
 

วันที่สาม เมืองเจนีวา - เมืองโลซานน - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน - มหาวิหารโลซานน - 
พิพิธภัณฑโอลิมปกสากล - สวนสาธารณะแหงเมืองโลซานน - ศาลาไทย - 
เมืองโลซานน - เมืองเวเวย - อนุสาวรียชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ - 
ปราสาทชิลยอง - เมืองโกล ดู ปยง - น่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือเดินทางขึ้นสู ยอดเขา
กลาเซียร 3000 - สะพานแขวนพีควอรค - เมืองเลยแซง  (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน (Lausanne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ต้ังอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่สวยงามและมีเสนหตามธรรมชาติ 
ประเทศสวิตเซอรแลนด และยังเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับไปได
ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันยายถิ่นฐานแผอิทธิพลเขามาถึงบริเวณที่ราบลุมแหงน้ี 
นอกจากน้ีเมืองโลซานน ยังเคยเปนที่ประทับของสมเด็จยาและพระโอรส พระธิดาเมื่อ
คร้ังยังทรงพระเยาวอีกดวย ผานชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน (University of 
Lausanne) เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกแหงหน่ึงของโลก ผานชม มหาวิหารโลซานน 
(Lausanne Cathedral) หรือมหาวิหารนอรทเธอดามแหงเมืองโลซานน อันเกาแก 
เร่ิมกอสรางเมื่อป ค.ศ. 1718 เปนอาคารแบบโกธิคที่มีความสวยงามติดอันดับยุโรป
อีกดวย ผานชม พิพิธภัณฑโอลิมปกสากล (The Olympic Museum) ซึ่งตั้งเดน
เปนสงาอยูบนเนินเขา ผานชม สวนสาธารณะแหงเมืองโลซานน (Park of 



 

  
 
 

 

Lausanne) ที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของใน
หลวงรัชการที่ 9 เมื่อคร้ังยังทรงพระเยาว  

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึกบั ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่รัฐบาลไทยสงไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน  
นําทานเดินทางสู เมืองเวเวย (Vevey) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
สวยนารักที่ต้ังอยูในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองตัง้อยูบนชายฝم�งทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเวยมีมาก
ขนาดวานักทองเที่ยวตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซ ใหเปน “ไขมุกแหงริเวียรา
สวิสฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมีอากาศดี อบอุนเกือบทุกฤดูกาล 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสาวรียชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ดาว
ตลกคางฟ�าชาวอังกฤษ มีผลงานสรางช่ือเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เลือกเวเวย
เปนสถานที่พักกายใจในบ้ันปลายของชีวิต 
นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 
นาที) เมืองเล็กๆแสนนารักที่ต้ังอยูบนชายฝم�งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวิตเซอรแลนด ทะเลสาบแสนสวยที่เปนที่ช่ืนชอบ
ของนักทองเที่ยวจํานวนมาก ซึ่งเมืองแหงน้ีถือเปนเมืองอีกเมืองหน่ึงในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ที่เปนอีกจุดหมายปลายทางในฝนของใครหลายคนที่ฝนเอาไววา
จะตองมาเยือนใหไดสักคร้ัง แมแตผูที่เคยมาเยือนแลวก็อยากที่จะกลับมาซึมซับ
บรรยากาศ ณ เมืองแหงน้ีอีกอยางไมรูเบ่ือ 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซึ่งต้ังอยู
ทางดานตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดยอยูหางจากตัวเมืองไปประมาณ 3 
กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับวาเปนปราสาทยุคกลางที่มีความเกาแกกวา 1,000 ป 
โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในชวงสมัยของโดยราชวงศ Savoy ซึ่งถือไดวาเปนอัญมณี
ทางประวัติศาสตรของสวิตเซอรแลนด โดยแบงเปนหองทั้งหมด 25 หอง ในอดีต
ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สินค าที่จะสัญจรผานไปมา จากเหนือสูใต  หรือจากตะวันตกสูตะวันออกของ



 

  
 
 

 

สวิตเซอรแลนด สําหรับการชมปราสาทจะใหความรูสึกเหมือนกับวาเราไดยอนเวลา
กลับไปสูอดีต ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากสวนแรกคือ ป�อมปราการ ที่ยังคงอยูในสภาพ
พรอมที่จะป�องกันการโจมตีไดตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 นําทานเดินทางสู เมืองโกล ดู ปยง (Col Du Pillon) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 

นาที) เมืองที่ต้ังของสถานีกระเชาไฟฟ�าขนาดใหญ ที่สามารถรอบรับผูโดยสารไดถึง 
125 ทาน นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือเดินทางขึ้นสู ยอดเขากลาเซียร 3000 
(Cable Car to  Mountain Glacier 3000) เปนสวนหน่ึงของภูเขากูดสตารด 
(Gstaad Mountain) สูงกวาระดับน้ําทะเล 3,000 เมตร ในวันที่ทองฟ�าเปดโลง 
ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุด
สายตา ไดแก ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมทเทอรฮอรน และยอดเขามงบล็อง ไดอยาง
ชัดเจน และ อีกหน่ึงไฮไลทที่ทานไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงยอดเขากลาเซีย 
3000 คือ สะพานแขวนพีควอรค (Peak Walk by Tissot) ที่มีความยาว 107 



 

  
 
 

 

เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! ภตัตาคารบนยอด
เขากลาเซียร 3000 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขากลาเซียร 3000 ไมสามารถรองรบัคณะได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ นําทานรับประทานอาหารทีภ่ัตตาคารใน
เมืองใกลเคียง เปนการทดแทน และไมสามารถคนืคาใชจายใหทานได ไมวาสวน
ใด สวนหนึ่ง ทัง้น้ีทางบรษัิทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคญั ** 
นําทานเดินทางสู เมืองเลยแซง (Leysin) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมือง
แหงสกีรีสอรทเล็กๆเมืองหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด (Switzerland) ไดรับ
ความนิยมของชาวพื้นเมืองเปนอยางยิ่งเพราะมีวิวทิวทัศนสวยงามไมแพเมืองใดๆใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด สามารถมองเห็นทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดอยางชัดเจน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นํ า ค ณ ะ เ ข า สู ที่ พั ก  Alpine Classic Hotel Leysin, Leysin, 

Switzerland หรือเทียบเทา 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
วันที่สี่ เมืองเลยแซง - หมูบานทาซ - นําทานน่ังรถไฟทองถิ่น เพ่ือเดินทางเขาสู เมือง

เซอรแมท ประเทศสวิตเซอรแลนด - ยอดเขาแมทเทอรฮอรน - เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี  (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานทาซ (Tasch) ประเทศสวิตเซอรแลนด (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) ประตูสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟ
ทองถิ่น เพ่ือเดินทางเขาสู เมืองเซอรแมท (Zermatt) ประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Switzerland) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) เปนที่ต้ังของ ยอดเขาแมท
เทอรฮอรน (Matterhorn) ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหลี่ยมที่สวยงามที่สุด อัน
เปนเหมือนสัญลักษณของ เมืองเซอรแมท เมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษ
ที่สุดของโลก เพราะเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนต หรือ ยานพาหนะที่ใชน้ํามัน
เช้ือเพลิงวิ่ง ใชการคมนาคมสวนใหญโดยรถจากพลังงานไฟฟ�า แบตเตอร่ี หรือสัตว 
เปนเมืองแหงสกีรีสอรทยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมือง
เปน ยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยทีส่ดุ
ในประเทศสวิตเซอรแลนด  
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) หาก

เวลาเอ้ืออํานวย ** 
- น่ังรถรางไตเขา กรอนเนอรแกรต ชม ยอดเขาแมทเทอรฮอรน (Gornergrat 
Railway to Matterhorn) ชมความสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn) รถรางน้ีจะลัดเลาะไปตามไหลเขา ระหวางทางสามารถชมกลาเซียร
หรือธารน้ําแข็ง จนขึ้นสูสถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 
บนยอดเขาแหงน้ีจะไดชมทัศนียภาพจากที่สูงปกคลุมดวยหิมะกวา 200 ยอดของ
เทือกเขาแอลป� ** คาใชจาย สําหรับน่ังรถรางไตเขา กรอนเนอรแกรต สู ยอดเขา
แมทเทอรฮอรน ทานละ ประมาณ 80-100 ฟรังกสวิส (CHF) / สําหรับทานที่ไม



 

  
 
 

 

สนใจเลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ สามารถเดินเลนเที่ยวชมเมืองไดตามอัธยาศัย 
** 
- น่ังกระเชาไฟฟ�าสูยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (Cable Car to Klein 
Matterhorn) เปนจุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป�เพนนีนส (Alpes Pennines) ต้ังอยู
ทางทิศใตของเมอืงเซอรแมท มีความสูง 3,883 เมตรจากระดับน้ําทะเล ระเบียงชมววิ
ของยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรนถือเปนระเบียงชมวิวที่สูงที่สุดที่หน่ึงของทวีปยุโรป 
จากระเบียงชมวิวสามารถมองเห็นธารน้ําแข็งแมทเทอรฮอรนไดอยางชัดเจน และยัง
สามารถเห็นยอดเขามัทเทอรฮอรนซ่ึงตั้งอยู 7 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือไดอีก
ดวย ** คาใชจาย สําหรับน่ังกระเชาไฟฟ�าสูยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรนทานละ 
ประมาณ 100-120 ฟรังกสวิส (CHF) / สําหรับทานที่ไมสนใจเลอืกซือ้โปรแกรม
เสริมพิเศษ สามารถเดินเลนเที่ยวชมเมืองไดตามอัธยาศัย ** 
ไดเวลาอันสมควร นําทานน่ังรถไฟทองถิ่น เพ่ือเดินทางกลับสู หมูบานทาซ 
(Tasch) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี (Italy) เปนเมืองหลักของแควนลอมบารเดีย
และเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี 
(Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คําวา "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู
กลางที่ราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมือง
แฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Hotel Goldenmile Milan, Milan, 

Italy หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 

 

วันที่หา เมืองมิลาน - เมืองเบอรกาโม - ยานจัตุรัสเกา เปยสซา เว็คเคียร - ฟอกซ ทาวน 
เอาทเลท - กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล - 
อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ 
- โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา - ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร
เซสโก (B/-/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเบอรกาโม (Bergamo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
อดีตเมืองแหงน้ีเคยเปนถิ่นฐานของชนเผาเซลติก (Celtic tribe) จาก (Cenomani) 
นอกจากน้ียังเปนหน่ึงในเมืองสําคัญของประเทศอิตาลี เพียงไมกี่แหง ที่ไมประสบ
ความเสียหายใหญในชวง สงครามโลกคร้ังที่สองอีกดวย ทําใหยังคงรักษาบรรยากาศ
ความสวยงามของยุคกลางที่มีเสนห  
นําทานเดินทางสู ยานจัตุรัสเกา เปยสซา เว็คเคียร (Piazza Vecchia Old 
Square) เปนศูนยกลางที่มีชีวิตชีวาของเมืองเบอรกาโม เต็มไปดวยอาคารและ
อนุสาวรียที่มีความสําคัญ ซึ่งมีซุมตกแตงดวยประติมากรรมสัตวที่เปนเอกลักษณหรือ
น้ําพุตรงกลางกับสี่ประติมากรรมสิงโตอันงดงาม 
นาทานเดินทางสู ฟอกซ ทาวน เอาทเลท (Fox Town Outlet) ต้ังอยูทางใตของ
ประเทศสวิสเซอรแลนด เปนศูนยรวมรานคากวา 160 ราน เชน แวนตา ผลิตภัณฑ
เค ร่ืองหนัง รองเทา กระเป�า อุปกรณกีฬา แฟช่ันแบรนดแนมช่ือดัง อาทิเชน 
Salvatore Ferragamo , D&G , Armani , Burberry , Bally , Diesel , 
Calvin Klein , Gant , Prada , Gucci , Prada , Nike , Fendi , Tod’s , 
Versace , Valentino , Furly , Guess , Hugo Boss , Lacoste , Levi’s 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) 
เปนมหาวิหารทีม่ีสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญดวยความสูง 157 เมตร และกวาง
ถึง 92 เมตร ตั้งอยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของเมืองมิ
ลาน เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต 
ปเตอรส บาซิลิกา ที่ต้ังอยูทีน่ครรัฐวาติกันเทาน้ัน  
นําท าน เดิ นทางสู  แกลเลอรี่  วิค เตอร  เอ็มมานู เอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) เปนศูนยการคาที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดของเมืองมิลาน 
ผานชม อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele 
II Monument) ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปน
ช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ (Leonado 
Davinci Monument) หันหนาไปทางโรงละครที่อยูในบริเวณดานหนาของ ผานชม 
โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรือ โรงละครสกาลา
เกาแกของเมือง ผานชม ประตูชัยแหงเมืองมิลาน (Porta Sempione) ต้ัง
ตระหงานอยูกลางสวนสาธารณะขนาดใหญในเมืองมิลานแหงน้ี กอต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
1888 มี เน้ือที่ โดยรวมทั้ งหมด 240 ไร และต้ังอยูในบริเวณศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตรของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยูติดกับสวนของ ผานชม 
ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เปนปราสาทเกาแกหลายรอยปอัน
เปนแหลงรวมแกลลอร่ีและพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนป�อม
ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการ
ในชวงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซา (Sforza)  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Hotel Goldenmile Milan, Milan, 
Italy หรือเทียบเทา 

 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หก เมืองมิลาน - ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศ

อิตาลี - ทาอากาศยานนานาชาติไตหวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน           
(B/-/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศ

อิตาล ีเพื่อใหทานมีเวลาในการทาํคนืภาษ ี(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

11.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตไิตหวนัเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ
ไตหวัน โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที ่BR072  

** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

  
 
 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติไตหวนัเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน - ทาอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย   (-/-/-) 

06.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไตหวนัเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน 
** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
08.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR067  
** ใชเวลาบนิประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

11.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

27 ก.พ. - 04 มี.ค. 
2563 

27FEB BR068 BKK-
TPE 17.10-21.45 
27FEB BR071 TPE-
MXP 23.40-06.30+1 
03MAT BR072 MXP-
TPE 11.00-06.30+1 
04MAR BR067 TPE-
BKK 08.50-11.50 

42,999 42,999 42,999 11,999 32,999 

12 - 18 มีนาคม 2563 

12MAR BR068 BKK-
TPE 17.10-21.45 
12MAR BR071 TPE-
MXP 23.40-06.30+1 
17MAR BR072 MXP-
TPE 11.00-06.30+1 
18MAR BR067 TPE-
BKK 08.50-11.50 

42,999 42,999 42,999 11,999 32,999 

24 - 30 มีนาคม 
2563 

24MAR BR068 BKK-
TPE 17.10-21.45 
24MAR BR071 TPE-
MXP 23.40-06.30+1 
29MAR BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
30MAR BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

42,999 42,999 42,999 11,999 32,999 



 

  
 
 

 

09 - 15 เมษายน 
2563 

(13 14 15 สงกรานต) 

09APR BR068 BKK-
TPE 16.25-21.15 
09APR BR071 TPE-
MXP 23.40-07.15+1 
14APR BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
15APR BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

50,999 50,999 50,999 12,999 40,999 

30 เม.ย. - 06 พ.ค. 
2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 
04 วันฉัตรมงคล / 06 

วันวิสาขบูชา) 

30APR BR068 BKK-
TPE 16.25-21.15 
30APR BR071 TPE-
MXP 23.40-07.15+1 
05MAY BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
06MAY BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

47,999 47,999 47,999 12,999 37,999 

14 - 20 พฤษภาคม 
2563 

14MAY BR068 BKK-
TPE 16.25-21.15 
14MAY BR071 TPE-
MXP 23.40-07.15+1 
19MAY BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
20MAY BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

45,999 45,999 45,999 12,999 35,999 

21 - 27 พฤษภาคม 
2563 

21MAY BR068 BKK-
TPE 16.25-21.15 
21MAY BR071 TPE-
MXP 23.40-07.15+1 
26MAY BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
27MAY BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

45,999 45,999 45,999 12,999 35,999 



 

  
 
 

 

02 - 08 มิถุนายน 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราชินี) 

02JUN BR068 BKK-
TPE 16.25-21.15 
02JUN BR071 TPE-
MXP 23.40-07.15+1 
07JUN BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
08JUN BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

47,999 47,999 47,999 12,999 37,999 

18 - 24 มิถุนายน 
2563 

18JUN BR068 BKK-
TPE 16.25-21.15 
18JUN BR071 TPE-
MXP 23.40-07.15+1 
23JUN BR072 MXP-
TPE 11.50-06.30+1 
24JUN BR067 TPE-
BKK 09.00-11.35 

46,999 46,999 46,999 12,999 36,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสวติเซอรแลนด ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพจิารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอืเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน 
สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสอืเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ 
เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
คร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัท
ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถงึ กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวย



 

  
 
 

 

ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผูเดินทาง
ไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานทีดั่งกลาวตรงกับวนัอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 



 

  
 
 

 

 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถึงสถานที่บางจุด และ 
อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพือ่ประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสงูอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม
เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุ
กรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Eva Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  



 

  
 
 

 

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปน
เงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวิตเซอรแลนด ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันที่ ย่ืน
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก



 

  
 
 

 

อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตาม
เวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด 



 

  
 
 

 

พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่ มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีทีจ่ะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน 



 

  
 
 

 

สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  



 

  
 
 

 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม
รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผู ได รับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการยื่นวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําให
ใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดทีจ่ะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้ อบ ริการพิ เศษ น้ี ได  ได แก  อั งกฤษ  อิตาลี  ฝรั่ ง เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายัง
ไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลังคณะ และ
หรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยัง



 

  
 
 

 

ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด 
โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับ
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง 
หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ



 

  
 
 

 

พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิ เสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน



 

  
 
 

 

ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เคร่ืองบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 



 

  
 
 

 

1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทํา
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 



 

  
 
 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

  
 
 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมอืง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มคีดคีวาม คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก

กรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุก
กรณี 

16. สําหรับผูเดินทางที่ต้ังครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก
อายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทกุกรณี หากทานต้ังครรภและ
ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน 

เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทั้งน้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  



 

  
 
 

 

** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ

เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

  
 
 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
แผนที่การเดินทาง เพ่ือการย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวติเซอรแลนด 

สถานที่ : ศนูยรับย่ืนคํารองขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
 

 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 



 

  
 
 

 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


