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Europe Autumn Route 

สวิสฯ-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี 8 วนั 
ชมทะเลสาบโคโม่ ช้อปป้ิงฟ็อกซท์าวน์ 

เกบ็ภาพถ่ายท่ีลูกาโน่-ขึน้เขาจงุฟราว Top of Europe 

ชมเมืองวาดซู เมืองหลวงแห่งลิคเท่นสไตน์  

ชมเมืองตากอากาศเซ้นตม์อริทส ์ล่องเรือสู่เวนิสชมดโูอโม่  

เท่ียวเมืองปาโดว่า แห่งแคว้นเวเนโต้  
ปิดท้ายด้วยการช้อปป้ิงมิลาน เมืองแห่งแฟชัน่ 

โดยสายการบินไทย (TG) 
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำล ี พรอ้มกบัเดนิทำงสูป่ระสบกำรณ์ใหม ่ ขึ้นยอดเขำดงัทีเ่ป็น
ดนิแดนสงูสดุของทวิเขำแหง่ยโุรปและแควน้เลก็ๆ ในสวสิ ดงันี้ 
 
โคโม่  เมอืงทะเลสาบทีม่ชีือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขา

แอลป์ ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่  
ลูกาโน่  เมอืงทีอ่ยู่ระหว่างประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติาล ีมคีวามโดดเด่นทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาติ

อย่างลน้เหลอื ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก มทีะเลสาบงดงามชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืงและยงัเป็นเมอืงหลวง
แห่งพนัธ รฐัทซิโิน่ ทีม่บีรรยากาศแบบผสมผสานสวสิ-อติาเลีย่น จนไดร้บัการขนานนามว่า สวสิรเิวยีร่า  

อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบคอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ
สวสิฯ มยีอดเขาสงูเขตเทอืกเขาแอลป์ ทีต่ัง้ของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe 

ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงาม อาท ิ ทะเลสาบลเูซริน์ สะพานคา
แปล อนุเสาวรยีส์งิโตหนิและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ  

วาดซู  เมอืงหลวงแห่งประเทศลคิเท่นสไตน์ มชีือ่เรยีกเป็นทางการว่า ราชรฐัลคิเท่นสไตน์ เป็นอกีประเทศหนึง่ใน
ทวปียโุรปกลางมพีรมแดนตดิสวติเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยี เป็นทีน่ิยมของหมู่นกัเดนิทางและนกัเล่นกฬีาฤดู
หนาว ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตแิห่งขนุเขา รมิฝัง่แม่น ้าไรน์  

เซ้นตม์อริทซ ์ เมอืงตากอากาศหรใูนหุบเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรุนเดิ้น Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขต
แนวเทอืกเขาแอลป์ ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,775 เมตร  

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวย
ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปาโดว่า  เมอืงในแควน้เวเนโต ้ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงเลก็ๆ น่ารกัและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัปาโด
 ว่าซึง่เป็นชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการโทรคมนาคมของบรเิวณน้ี ปัจจุบนัรวมเป็น
 สว่นหนึง่ของเวนิส มคีวามเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงทางตอนเหนือของอติาล ี 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสงูทีส่ดุในอติาล ีและยงัไดช้ือ่ว่าเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติาล ี 

 

ก าหนดการเดินทาง      *22-29 ต.ค.2560 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  

 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-มิลาน-โคโม่ (อิตาลี)-ฟ็อกซท์าวน์เอา๊ท์เลต็-ลูกาโน่-อินเทอรล์าเก้น   
  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมอืงมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG940 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางออกนอกเมอืงไปชม ปราสาทฟอรซ่์า หรือ 

Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิาน 
ต่อมาไดม้กีารบณูะและขยายใหญ่ขึน้ในช่วงยุคศตวรรษที ่19 และ 17 และยงัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่
ทีส่ดุแหน่งหนึ่งในยุโรป จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารเซ้นตแ์อมโบรจิโอ หรอื Basilica of 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถท์ีเ่ก่าทีส่ดุในเมอืงมลิาน ถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บันกับุญแอมบรอสแห่งมลิาน 
ตวัอาคารแสดงถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและศลิปะอนัศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา เป็นตวัอย่างของงาน
สถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยุคลอมบารด์ โดยจะเหน็ไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ และต่อมาไดม้กีาร
บรูณะอาคารอย่างหนกัปัจจบุนัประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ชัน้ ดา้นขา้งประกอบไปดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึ
ประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแต่งดว้ยงานปนูปัน้และแท่นบชูาทองค า ใหท้่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมืองโคโม่ Como  ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงาม
ทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝัง่เป็นช่องเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทาง
เหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงาม
อลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะได้
ตลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อนกนัอย่างไม่ขาดสาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดส์ู่ ฟ็อกซท์าวน์เอา๊ทเ์ลต็ Fox Town Outlet ซึง่ 
  ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงลกูาโน่ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลต็ทีร่วมสนิคา้แฟชัน่ แบรนดเ์นมจาก 
  หลายเมอืงและจากดไีซเนอรช์ัน้น าระดบัแถวหน้าของอติาล ีมรีา้นคา้แฟชัน่และสนิคา้ต่างๆ ทัง้ Gucci,  
  Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ  
  มากมาย โดยสนิคา้แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต่ 30 - 70% อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั   สมควรแก่
  เวลาน าท่านเดนทางสู ่เมืองลูกาโน่ Lugano น าท่านชมเมอืงทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาตริาวกบัภาพวาด 
  เมอืงทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก ตัง้อยู่รมิทะเลสาบลกูาโน่ ทะเลสาบทืีม่ชีื่อเดยีวกบัชื่อเมอืง ตัง้อยู่
  ระหว่างพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลวงแห่งพนัธรฐัทซิโิน่ ทีม่ ี
  บรรยากาศแบบผสมผสานสวสิ-อติาเลีย่น จนไดร้บัการขนานนามว่า สวสิรเิวยีร่า ในฐานะเป็นเมอืงตาก 
  อากาศของชาวสวสิ น าท่านชมความงามย่านเมอืงเก่า ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นจตุัรสัสไตล์ 
  เมดเิตอรเ์รเนียน และยงัเป็นทีต่ัง้ของย่านการคา้รวมไปถงึเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมอืง ถอืเป็นอกีหนึ่งจุด 

  ท่องเทีย่วทีท่ าใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกบัวฒันธรรมและประเพณีดัง้เดมิของเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่าง
  ด ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ 
  คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม อินเทอรล์าเก้น-จงุฟราว-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ สู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ (Grinderwald Grund) 
ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัเพื่อ ขึน้รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู ่ยอดเขา
จงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม 
ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามวา่ TOP OF 
EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.
2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บน สถานี
ตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม
ก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 
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กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางจากจุงฟราว สู ่เมืองเลาเท่นบรนุเน่น โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟที่

สถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 2440) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางต่อสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายท่าน
อาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Grand Europe หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  ลูเซิรน์-วาดซู (ลิคเท่นสไตน์)-เซ้นตม์อริทซ ์(สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชม อนุสาวรยีส์งิโต และถ่ายรปูกบั สะพานไมค้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่ง

บนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวาม
เป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้
ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี 
ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดิม 
(ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปคอ่นขา้งมาก) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป และมี
เวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ จากลเูซริน์ ไม่ว่าจะเป็นนาฬกิาแบรนดด์งัชัน้น าของสวสิ เป็นตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่นครวาดซู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งประเทศลิคเท่นส
ไตน์ มีช่ือเรียกเป็นทางการวา่ ราชรฐัลิคเท่นสไตน์ Lichtenstein ถอืเป็นประเทศอกีประเทศหนึ่ง เป็น
ประเทศเลก็ๆ ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล อยู่ในทวปียุโรปกลางมพีรมแดนตดิสวติเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยี มี
ขนาดเลก็และเตม็ไปดว้ยภูเขาสงู แต่เป็นทีน่ยิมของหมู่นกัเดนิทางและนกัเล่นกฬีาฤดหูนาว น าท่านชม เมือง
วาดซู เมอืงหลกัของราชรฐัแห่งน้ี ชมเมอืงทีม่คีวามงดงาม ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตแิห่งขนุเขา ตัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้าไรน์ แม่น ้าทีม่คีวามยาวและมคีวามส าคญัทีส่ดุในยโุรป และมฉีากหลงัเป็นปราสาทต่างๆ ทีต่ัง้อยูบ่น
ยอดเขา อาท ิปราสาทวาดซู (ไม่อนุญาตใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชม) ทีป่ระทบัของเจา้ชายและพระบรมวงศานุ
วงศแ์ห่งลคิเท่นสไตน์ ชมถนนคนเดนิชเตดทเ์ลอ  ทีท่ าการรฐับาล พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์  ศาลาวา่การเมอืงและ
รา้นอาหารน่ารกัต่างๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเซ้นตม์อริทซ ์St.Moritz เมืองตากอากาศช่ือดงัใน
หบุเขาของสวิตเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรนุเด้ิน Graubunden รฐัท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยูบ่นยอดเขาสูง
ของแนวเทือกเขาแอลป์ บนระดบัความสูง 1,775 เมตร และเป็นอกีเมอืงหนึ่งทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าหรบัคน
รกักฬีาทีด่ทีีส่ดุในโลก และยงัไดร้บัโอกาสใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวถงึ 2 
ครัง้ ผ่านชมทะเลสาบเซน้ตม์อรทิซ ์ชื่อเดยีวกบัชื่อเมอืงทีม่ทีวิทศัน์งดงาม ยามฤดรูอ้นทะเลสาบจะสอ่ง
ประกายเป็นสเีขยีวมรกต สะทอ้นภาพของภูเขาทีอ่ยูโ่ดยรอบ หากเป็นฤดหูนาว ทะเลสาบจะกลายเป็นลาน
น ้าแขง็ขนาดใหญ่ ชาวเมอืงสามารถลงเล่นสเกต็ไดจ้นมกีารจดัการแขง่ขนัไดด้ว้ย    

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Laudinelia หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  เซ้นตม์อริทซ ์(สวิตเซอรแ์ลนด)์ – เวนิส (อิตาลี)   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาล ีสู ่เมืองเวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทาง
มาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี ผ่านชมทศันียภาพอนังดงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่
ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรปู
กบัพระราชวงัดอจส ์Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นทีท่ าการของรฐับาลเวนิสและทีพ่ านกัของผูด้ ารง 
ต าแหน่งเจา้เมอืงในอดตี ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ เมื่อ
สมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ารวยและมอี านาจมหาศาลและเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไป
เมอืงจนี อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั 
ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบจตุัรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดืม่ด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโร
แมนตกิ (เพือ่ความสะดวกในการเลือกซ้ิอสินค้าและเดินชมเกาะเวนิส อิสระรบัประทานอาหารค า่
ตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลาน าทา่นล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่เมสเตร ้ จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Smart Hotel หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เวนิส-ปาโดว่า-มิลาน (อิตาลี) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปาโดว่า Padova หรอื แพดวั Padua ในภาษาองักฤษ เมอืงหน่ึงในแคว้น

เวเนโต้ ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงเลก็ๆ น่ารกัและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัปาโดวา่ ศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและการโทรคมนาคมของบรเิวณน้ี ปัจจุบนัรวมเป็นสว่นหนึ่งของเวนิส มคีวามเก่าแก่ทีส่ดุของ
เมอืงทางตอนเหนือของอติาล ีน าท่านชม จตัรุสัใจกลางเมือง Prato Della Valle สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
เมืองปาโดวา่และใหญ่ท่ีสุดในอิตาลีและใหญ่ท่ีสุดในยุโรป มีอาณาเขตกวา้งใหญ่โดยมีลกัษณะพิเศษ
ท่ีเป็นจตัรุสัรปูวงกลมใหญ่ท่ีมีคลองเลก็ๆ และสวนล้อมรอบและมีประติมากรรมรปูปัน้ของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงกว่า 78 ช้ินงาน ประดบัตกแต่งอยู่รอบๆ จตุัรสัแห่งนี้มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นสเีขยีวมากมายต่างกบัจตุัรสั
ทัว่ไปทีเ่ป็นอฐิหรอืซเีมนต ์มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายรปูกบัสถานทีใ่กลเ้คยีง อาทิ มหาวหิารซานตา้กอิสัติ
น่า The Basilica of Santa Giustina, มหาวหิารเซน้ตแ์อนโทนี่ The Bacilica of Saint Anthony of Padova 
โบสถท์ีท่ีม่ชี ื่อเสยีงทีส่ดุของเมอืงปาโดว่า โดยวหิารถูกสา้งขึน้ในช่งงปี ค.ศ. 1232-1301 ตวัอาคารสรา้งจาก
หนิอ่อนทีม่คีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานหลายยุคสมยัทัง้แบบโรมาเนสก ์โกธคิและ
บารอ็ค เป็นตน้ รวมไปถงึมหาวทิยาลยัปาโดว่า ทีม่คีวามเก่าแกร่องจากมหาวทิยาลยัโบโลนญ่าในอติาล ีให้
ท่านเกบ็ภาพถ่ายงดงามเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน หรอืมิลาโน (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้า่นถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.
1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใช้
เวลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรปัูน้นบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอด
เรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้ง
ดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ี
มากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิ่า 

 จากนัน้มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่กลเลอรีน่ี้ กบัหลากหลายแบรนดช์ัน้น ามากมาย   (เพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลานดัหมาย จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Doubletree by Hilton  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  มิลาน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุมิลาน 
14.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG941 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  *22-29 ต.ค.2560 
 
 
    

Europe Autumn Route 8 วนั (TG) 
สวิสฯ-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 65,500 36,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 62,500 36,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 60,500 34,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 7,900 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, เจ้าหน้าท่ีผูช่้วยสถานท่ีท่องเท่ียว, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
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*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนาน
กว่าในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร์
เช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 
 8 ม.ิย.2560  และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่า

น ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบัเรียกเกบ็เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 
ส.ค.2560) 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่านต่อ 1 ใบเท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถในระหวา่งการเดินทาง, ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีผูช่้วยตามจดุท่องเท่ียว, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 

1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
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 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัหรอือาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่า
โทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  
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 หากเป็นช่วงอสีเตอรค์รสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์
 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอรแ์ลนด ์

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

ารขอยื่นวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอรแ์ลนด ์

1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
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o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
 
 
 

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
7. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

10. หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
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- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................  วนัเกิด .............................................. 

วนัออกหนงัสือเดินทาง ..........................................  วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................ 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................  สถานที่ เกิด ............................................ 

2.  สถานภาพ       โสด       แตง่งานจดทะเบียน         แตง่งานไมจ่ดทะเบียน         หยา่          

 หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 
 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัทบ์า้น - -

    โทรศพัทมื์อถือ - -  

     
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 

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

ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์ - -      หมายเลขตอ่ภายใน 

(ถา้มี)          
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ไมเ่คย       เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี - -    ถึงวนัท่ี -

-    รวม       วนั 

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


