
 

 

รหัสทัวร B2B1901198 
ทัวร ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวติเซอรแลนด 
10 วัน 7 คืน (TG) 
บินตรงสูกรุงเวียนนา   พระราชวังเชินบรุนน   ลองเรือแมน้ําดานูบ 
สัมผัสมนตเสนหกรุงปราก   เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ 
ชมฮัลสตัทหมูบานมรดกโลก   ยอดเขาจุงฟราวด   ชมน้ําตกไรน 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  21 - 30 มิ.ย. 62 66,999  
วันที่  26 ก.ค.- 4 ส.ค. 62  69,900 
วันที่  16-25 ส.ค.62  , 23 ส.ค. – 1 ก.ย.62 62,900 
วันที่  20-29 ก.ย. 62 62,900 
วันที่  11-20 , 13-22 ต.ค. 62 , 25 ต.ค. -3 พ.ย. 62 62,900 
วันที่  27 ต.ค. -5 พ.ย. 62 , 30 ต.ค.- 8 พ.ย.62 62,900 
วันที่  22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 62,900 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต – ลองเรือ
แมนํ้าดานูบ 

01.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินที่ TG 936   
07.15 น.  ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 
2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําเขาชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศ
ฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัตกิารสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และ
ตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวน
หองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดรูอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ 
ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝร่ังเศส 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง

บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) 
ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกบัไดรบัการ
ขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติด
อันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมนํ้า
ดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการี
ในชวง 600-800 ปมาแลวที่ต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความ
ตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือ 
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 
ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สราง
ขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
อังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษ
เชนกัน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HUNGARIA CITY CENTER หรือ 

เทียบเทา 
 

วนัที่ 3 บูดาเปสต – Outlet – บราติสลาวา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณ

อันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชม
บริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปน
สถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจาก
ชื่อกษัตริยแมทเธยีส ซึ่งเปนกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยัง
เปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีก
มากมาย ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปน



 

 

จุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตี
เฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษ
ที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิว
เหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดี
ป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮงักาเรียน 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพ่ือนําทานสู 
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย 
 
 

ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ***เน่ืองจากOUTLETจะปด
ทําการในวันอาทิตยถาหากคณะใดตรงกบัวันอาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัท
ขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณ
พรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือ 

เทียบเทา 
 

วนัที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได
สมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย 
 
 
 
 
 
 
 

นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนิน
เขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ 
Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.
1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิตสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสงา
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหาร
สไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปรากซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้น
ในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน 
พระเจาชารลที ่4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 
2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) 
แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแก
ที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว
เดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่
ระลึกวางจําหนายอยูมากมาย จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพานชารล 
(Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่
สรางขึ้นตั้งแตกลางครสิตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�น
โลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ัน
นําทานเดินสูประตูเมืองเกา Powder Gate ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป 
ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) 
ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และช
อปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DUO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลสบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยก



 

 

ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดน
ของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการ
อนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเม่ือป
ค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําวอล
ตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมือง
เกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย 

เมืองอันเปนบานเกิดของนักดนตรีเอก วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท ที่มี
ชื่อเสียงกองโลก นําเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มี
ความหมายวา ปราสาทเกลือ เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�ง
แมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป 
และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell 
Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง มนตรกัเพลง
สวรรค (The Sound of Music) ที่โดงดังไปท่ัวโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND MITTE หรือ 

เทียบเทา 
 

วันที่ 6 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
และเปนพืน้ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ที่ต้ังอยูบนภูเขาท่ีมี

อายุมากกวา 7,000 ป มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 
เมตร โดยใชเวลาในการเดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3 นาที ใหทานได
ถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการขนานนามวาเปน 
UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK 
เดินทางตอสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี 
และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่ง
ที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคย
เปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวน
หน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง 
ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกา
ตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทาน



 

 

เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AM MOOSFIELD  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 มิวนิค – ชาฟเฮาเซน – นํ้าตกไรน – เมืองซกุ – อินเทอลาเกน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน (Schaffhausen) เพื่อชม

นํ้าตกไรน ที่มีขนาดใหญสุดในยุโรป เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) 
เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลาง
ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเกบ็ภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่
นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดบัโลกมากมายมาเยือน ทาน
อาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดา
ไปเลย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่

สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความ
โดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกบัสีหลังคาสีน้ําตาล
ของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิว
ดานบนของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของ
เมืองซุก นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St Oswald's 
church) โบสถศักดิ์สทิธ์ิที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 
1478 ใชเวลาการกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมที่
สําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกวา ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ 
หรือเจ็บป�วย ถาไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยาง
รวดเร็ว (กรณีถามีพิธีภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นํา
ทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house 



 

 

of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการตั้งแต
สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�น
และจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ได
เปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบาง
ชิ้นมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้า
คาและเครื่องประดบัหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมี
นาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่ Zug 
Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกทีม่ี
รสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
มากมายตางเคยลิ้มลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, 
Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมือง
ซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม ทั้งสตอเบอรรี่, บูลเบอรรี,่ ราสเบอรรี,่ลูกแพร 
ฯลฯ รวมท้ัง เชอรรี่ ท่ีมีปลูกมากกวา 40,000 ตน แลวนําทาน
เดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz) อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที่

สวยงามและยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา 



 

 

(Jungfrau) เเละเม่ือป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอด
เขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นํา
คณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูง
กวาระดบัน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทาง
ขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป 
(Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให
สวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
 พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน

ยุโรป ท่ีระดบัความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่
ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่
ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร 
โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะ
บนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาด
กับการสงโปสการดโดยท่ีทําการไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป ออก
เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับ
หน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา 
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.
1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึง
เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแก
ที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัตศิาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือ 

เทียบเทา (ในกรณีที่โรงแรมที่เมืองลูเซิรนเต็มจะเปลี่ยนไปนอน
เมืองซุกแทน) 

 
วันที่ 9 ลูเซิรน - ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971 *** สําหรับคณะที่

ออกเดินทางตั้งแต 25 ตุลาคม จะเปลี่ยนเวลาเปน 13.15 น. และ
ไปถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น. *** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพ 

05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุ
ป 

แตไมถึง7
ป 

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

21 - 30 มิ.ย. 62 66,999 66,999 66,999 66,999 44,999 12,500 
26 ก.ค.- 4 ส.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 36,900 17,500 

16-25 ส.ค. 62  62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 
23 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 

20-29 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 
11-20 ต.ค. 62  62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 
13-22 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 

25 ต.ค. -3 พ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 
27 ต.ค. -5 พ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 
30 ต.ค.- 8 พ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 
22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3.เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่กอนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้ง
แบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค 
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกันทาน 
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู 
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีม ี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
 
 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4.คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 
เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ (18 ยูโร) 
7.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร ) 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ 
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง 
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย 
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ  
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ 
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร  
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
 



 

 

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี 

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึน้ไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสยีหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล 
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได 
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวซีา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ 
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให 
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ 
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ 
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน 
หองทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวานั้น 

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและ
เอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสอืเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ 
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
กลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา
ดวย)  
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทนัที 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพ้ืนที่ พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดอืน รวบผมใหเห็นห ูเห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารดุ *** 

 

 
 



 

 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื 

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน  

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบตุําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน, 

วันที่ลาพักรอน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย 

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตรา
ประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือให
อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย 

ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 
15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูท่ีออกคาใชจาย 
พรอมหนังสือชี้แจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank  

Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมี
ตราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูท่ีออกคาใชจาย) หรือ 
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD) 
หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือชี้แจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ 
(Sponsor letter) 



 

 

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ 
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรปูแบบที่เปนตวัคร่ึง 

กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank  

Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย 

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา 

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ 

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยม ี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

- *** ในวันย่ืนวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบ 
เปลี่ยนช่ือ-สกุล เปนตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนวีซา *** 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………….…………….………………..……..……… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………..…………………….…….…. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………….…………….… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………..………………………………... 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….…………………………………..……………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา       แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสยีชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ท่ีอยูปจจุบันของผูขอวีซา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……รหัสไปรษณีย………………..… 
E-MAIL (ตองระบุ)..................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได............................................................................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
....................................................................................................................................................................... 
 
 



 

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……รหัสไปรษณีย………………..… 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวนัที่..........................ถึงวันที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
            ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
  ไมเคย                    เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุชื่อ ................................................................... 
สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   ...........................................................................................

  เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 



 

 

 


