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HILIGHT 

มวินคิ | เซอรแ์มท | ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต | ฮลัสตทั | ยอดเขาจงุเฟรา  
 ปราสาทนอยชวานสไตน ์| ซุก | ลเูซริน์ | อนิเทอรล์าเกน | มลิาน 

 
 
 

 
 

EUROPE : WINTER ZERMATT 
เยอรมน ี– ออสเตรีย – สวิตเซอรแ์ลนด์ – อติาล ี

8 วัน 5 คนื 

เดนิทาง พฤศจกิายน -ธันวาคม 2565 

ราคาแนะนำเพยีง  79,900.- 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 14-21 พ.ย. 65  79,900.- 

วนัที ่ 21-28 พ.ย. 65 79,900.- 

วนัที ่ 28 พ.ย. – 5 ธ.ค.65  79,900.- 

วนัที ่ 5-12 ธ.ค.65 79,900.- 

วนัที ่ 26 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.66 89,900.- 

 

วันที ่1 กรุงเทพ – สนามบินไทเป 
14.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน อี.วี.เอ.แอร ์ประต ู9 แถว T 

พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068 
21.45น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเครื่อง 
23.10 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินมิวนิคดว้ยเที่ยวบินที่ BR071 

วันที ่2 สนามบินมิวนิค – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์ 

07.55 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 
มีนาคม 2566) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 
4,500 ปี ประเทศออสเตรีย ซึ่งเมืองนีน้ัน้เป็นเมืองที่ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบั
ภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ปลาเทร้าทจ์ากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง) 
**ถา้ในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทรา้ทไ์ด ้ ทางบรษิัทขอเปล่ียนเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮลัสตทัแทน** 

วนัที ่ เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เยน็ โรงแรม 
วนัที ่1. กรุงเทพ – สนามบินไทเป ✈ ✈ ✈  
วนัที ่2. สนามบินมิวนิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก ✈   BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART 
วนัที ่3. ซาลส์บวร์ก – มิวนิค – ฟุสเซ่น  X  HIRSCH 
วนัที ่4. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซุก – ลูเซิร์น    IBIS STYLES LUZERN 
วนัที ่5. ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเกน – แทซ    ELITE 
วนัที ่6. แทซ – เซอร์แมต – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 
วนัที ่7. มิลาน –สนามบิน  ✈ ✈  
วนัที ่8. สนามบินไทเป - กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองที่เป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก 
“วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก โดยงเมืองซาลสบ์วรก์มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยี่ยมชมเขตเมือง
เก่าศิลปะบาโรกที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิกที่ส  าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน  น าท่านชมสวนมิราเบลล ์(Mirabel 
Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โด่งดงัไปทั่วโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3  ซาลสบ์วรก์ – มิวนิค – ฟุสเซ่น 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางกลบัสู่สู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมือง

ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรลิ์นและฮมับูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดน
ติดเทือกเขาแอลป์  โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่ งของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเล่ืองชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไส้
กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ
ประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมวินิค บรเิวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงาม
ซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอคอยเฝา้ชม
ตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม และ
ของฝากตามอธัยาศยั   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรีย 

ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมี
ความรุง่เรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั HIRSCH หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซุก – ลูเซิรน์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) 
น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่
ไดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หาก
คณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิหน้างานท่านละ 13 ยูโร และ
ถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองซูก (Zug) เมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริม

ทะเลสาป ที่มีแม่น า้ Lorze ไหลผ่านท าใหเ้มืองนีไ้ดร้บัการกล่าวขานว่ามีทศันียภาพที่งามดั่งเทพนิยาย น าท่านชมเมืองชม
หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความ
โดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาใหท้่านเดิน
ขึน้บันไดสู่จุดชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเขา้ชมโบสถ์
เซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการ
ก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส  าคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด์ 
นอกจากนี ้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า  ถา้ใครมีเรื่องทุกขร์อ้นใดๆ หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกับโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วย
บรรเทาใหด้ีขึน้อย่างรวดเรว็ (กรณีถา้มีพิธีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ชม) น าท่านเขา้ชมร้านท าทองทีเ่ก่าแก่
ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที่ 16 
ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปป้ันและ
จิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหา
ยาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ใน
ส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller 
Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และ
ไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณแ์ละมขีาย
มากว่ารอ้ยปี ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้ม
ไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกดิจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงาม
ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั IBIS STYLES LUZERNหรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 ลูเซิรน์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเกน – แทซ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึน้กระเชา้Eiger Express กระเชา้ลอย

ฟ้าตวัใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเชา้ตวันีน้อกจากจะใหท้่านไดเ้ห็นวิวความสวยงามของจงุเฟราโดยรอบแลว้ยงั
จะช่วยใหท้่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เมื่อเทียบกบัการขึน้สู่ยอดเขาแบบเดิม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อดว้ยรถไฟเพื่อ
ขึน้สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่
ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่   โดยเมื่อปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็น
พืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลงัจากนัน้
น าท่านเขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน
กบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดยที่ท  า
การไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป 

กลางวนั 
บ่าย 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน ( Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อ
เบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั อิสระใหท้่านเดินเล่นในเมืองตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองแทซ (Taesch) เมืองทางตอนใตข้องสวิตเซอรแ์ลนดต์ิดกบัเมืองเซอรแ์มต(Zermatt) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั ELITE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 แทซ – เซอรแ์มต – ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – มิลาน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว์ิ่ง

และเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้ับ
ความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ
ในสวิส น าท่านนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) เดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้
เห็นทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สวยงาม โดยท่านสามารถเดินเทา้สู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสุด
สวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ถา้ช่วงฤดูหนาว
ทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนั้นเดินทางขา้มพรหมแดนสวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี สู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอ
โกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม 
แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและ
เก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และ
อนสุาวรียข์องศิลปินชื่อดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ีอยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 
 
 
 



GQ3MUC-BR002  5 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 

 
ค ่า 
ที่พกั 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทยีบเท่า 
 
 

วันที ่7 มิลาน – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
11.00  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR096 

วันที ่8 สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ BR067 
11.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 
***ร้านค้าในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารย้ายเมืองทีเ่ข้าพกั  

เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้

แล้ว 
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ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 

EUROPE : WINTER ZERMATT 
เยอรมนี – ออสเตรีย – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี 

8 วัน 5 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิม่ 

ท่านละ 
14-21 พ.ย. 65 79,900.- 6,900.- 

21-28 พ.ย. 65 79,900.- 6,900.- 

28 พ.ย. – 5 ธ.ค.65 79,900.- 6,900.- 

5-12 ธ.ค.65 79,900.- 6,900.- 

26 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.66 89,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผูม้ีสญัชาติไทย 
► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 
3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19 เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศ
ไทย 
► เงื่อนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเขา้ท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี – ออสเตรีย – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อติาลี 
แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
(โดยไดร้บัวคัซีนไม่เกิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซี่าภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์รวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (7,200.-บาท)  
  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (13 ยโูร/ต่อท่าน)  
  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร/ต่อท่าน) 

 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ 

(20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจ ากการ
ยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่
ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /  ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋ว เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่

คืนค่าทัวรทั์ง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**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 ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 
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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 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

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

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 
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- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 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 (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เชน่ ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
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ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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 ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 
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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   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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 หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

