
 

 

รหัสทัวร B2B1903132 
ทัวรยุโรป WINDY AND SNOWY อิตาลี สวิตเซอรแลนด  
10 วัน 7 คืน (TG) 
มิลาน มหาวิหารแหงเมืองมิลาน แกลเลอรี วคิเตอร เอ็มมานูเอล เมืองเบอรกาโม เกาะเวนิส 
สะพานถอนหายใจ จัตุรัสซานมารโค เมืองเวโรนา ทะเลสาปโคโม เมอืงลูกาโน ทะเลสาบลูกาโน 
ชมโบสถซานตามาเรีย เมืองเซอรแมท ยอดเขาแมททอรฮอรน อินเทอรลาเกน เขาจุงฟราวด ชม
ถํ้าน้ําแข็ง ลานสฟงซ ชมกรุงเบิรน ทะเลสาบลูเซิรน เมืองซุก หอนาฬิกาเมืองซุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

WINDY AND SNOWY  
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอรกาโม – เวนิส เมสเตร 
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 940  
07.10 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี นําทานผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมลิาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดวา เปน
เมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ท่ีสรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงาม
อันนาอัศจรรย ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชม 
แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนช
อปปم�งมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวคิ
เตอร เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูริเร่ิมการรวมชาตหิัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของ
ศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี ่ท่ีอยูในบริเวณ 
ดานหนาของโรงละครสกาลา  
**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 63 เปนตนไป เดินทางถงึเวลา 07.35 น.** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบอรกาโม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของอิตาลี
ตอนเหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World 
Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมืองทําใหมีนักทองเท่ียวมาเยือนเปนอันดับ
สองรองจากมิลาน โดยเมืองน้ีแบงเปน เมืองใหมดานลาง ซิตตา บาซซา (Citta 
Bassa หรือ Lower Town) จุดศนูยรวมการเงิน การคา ของเมือง นําทานขึ้นสูเมือง
เกาดานบนท่ีต้ังอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ Upper Town) เปน
เมืองเกาที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวยกําแพงเมืองที่ป�องกันการ
รุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia รายลอมไป
ดวยอาคารท่ีสําคัญและสวยงามมากมาย มีน้ําพุตั้งอยูใจกลางจัตุรัส ถายรปูกบัอาคาร
เทศบาล Campanone Torre Civica ถายรูปกบัมหาวิหาร Cattedrale di 
Bergamo e Battistero เขาชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria 
Maggiore Basilica วิหารประจําเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในท่ีตกแตง
อยางวิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลาเทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันทีม่ีพิธีกรรมทาง



 

 

ศาสนา จะไมสามรถเขาชมดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน) จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญเมอืงหลวงของแควน
เวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทาโบราณ และเปน
เมืองท่ีใชคลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEDBANK VENICE MESTRE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 เวนิส เมสเตร – เกาะเวนิส – เวโรนา – โคโม  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของ

ชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไม
เหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มสีมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง 
ข้ึนฝم�งทีบ่ริเวณ ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความงาม
ของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจใน
อดีต เม่ือนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและ
โลกภายนอกเปนครัง้สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางท่ีสะพานน้ี ซึ่งเช่ือมตอกบัวัง
ดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานทีพํ่านักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังท่ีเคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่
สวยที่สุดในยุโรป” จัตรัุสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค 
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระ
ใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, 
เขาชมโบสถซานมารโค, เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชน เคร่ืองแกวมู
ราโน, หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ท่ีเปดใหบริการมาต้ังแต
ป ค.ศ.1720  จากน้ันนําทานลองเรือกลับข้ึนสูฝم�งเมสเตร 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตต้ีหมึกดํา) 
บาย จากน้ันนําทานลองเรือกลับข้ึนสูฝم�งเมสเตร เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา 

(Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังได
ข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 
อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยอง
วาเปนนักเขียนผูย่ิงใหญของอังกฤษและของโลกยังใชบรรยากาศและเร่ืองราวความรัก
ของหนุมสาวสองตระกลูในเวโรนา แตงเปนละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 
เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต  จากน้ันนําทานเดินชมอาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตรัุส
กลางเมืองท่ีคึกครื้นมชีวีิตชีวา พาทานถายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona 
Arena) ท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก สรางขึ้นเมื่อต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 1 โดย
มีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบนัยังคง
มีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรตกลางเเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทาน
ถายรูปดานนอกกบับานเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกท่ีจู
เลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน และบริเวณหนาบานยังมรีูปปم�นสําริดขนาดเทาตัว
จริงของจูเลียต จากน้ันนําทานเดินสูเมืองโคโม (COMO) แหงแควนลอมบารเดีย 
เมืองที่เปนท่ีต้ังของ ทะเลสาปโคโม LAKE COMO ผูคนท่ัวโลกกลาวขานกันวา เปน
ทะเลสาปสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL CRUISE หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 4 โคโม – ทะเลสาปโคโม – ลูกาโน – FOX TOWN OUTLET – แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมความงามของ ทะเลสาปโคโม LAKE COMO ผูคนท่ัวโลกกลาวขานกันวา 

เปนทะเลสาปสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี ดวยพ้ืนที่กวา 146 กิโมเมตร อิสระใหทาน
ถายรูปเปนท่ีระลึกให และชมวิวทะเลสาบที่รายลอมไปดวยเทือกเขาแอลป�ตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางขามเขตชายแดน อิตาล-ีสวิตเซอรแลนด เพ่ือเดินทาง
สูเมืองลูกาโน (Lugano) อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวท่ีอยูในภาคใตของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัวเมืองน้ันถกูลอมรอบดวยภูเขาจํานวน
มาก ท่ีลอมรอบทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) เอาไว ใหทานไดเดินชมความ
งดงามของ ยานเมืองเกา จัตุรัสสไตลเมดิเตอรเรเนียน และยังเปนท่ีต้ังของยานการคา 
รวมไปถึงเหลาอาคารเกาแกของเมือง ชมโบสถซานตามาเรีย   เดกลอัีนกีโอลี (Santa 
Maria degli Angeli) อีกหน่ึงคริสตจกัรนิกายโรมันคาทอลิกที่สรางขึ้นในชวง
ระหวางป 1499 - 1929 รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโรมนัตอนปลาย โดยภายใน
โบสถไดรับการตกแตงอยางงดามดวยจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติของพระเยซู 
และ อัครสาวกท้ัง 12 คน จากน้ันใหทานสัมผัสความงดงามของสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง ทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน้ําแข็งท่ีถูกลอมรอบดวยภูเขาแอลป�
อันสวยงาม 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสู Fox Town Outlet  แหลงชอปปم�งขนาดใหญที่เต็ม

ไปดวยสินคาราคายอมเยาว ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
อาทิ เชน  ADDIAS, BURBERRY, CALVIN KLEIN,  COACH, DIESEL, 
GUESS, LACOSTE, NIKE,  GUCCI, PRADA และอ่ืนๆอีกมากมาย จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองแทซ (Taesch) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MODERN ROOM BY TAESCHERHOF หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 5 แทซ – เซอรแมท – สถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต – บริก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 

(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรทยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใช
แบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน 



 

 

(Matterhorn) ท่ีไดช่ือวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด นําทาน
น่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) เดินทางสู
จุดชมวิวท่ีทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรนท่ีสวยงาม 
โดยทานสามารถเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร 
โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn's 
reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป 
(พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง)     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอรแมท เชิญทานอิสระกับการ

เดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองบ
ริก (BRIG) เมืองเล็กๆที่ยิ่งใหญ เปนชุมทางของการแวะพักกอนจะเดินทางสูเมือง
อ่ืนๆของสวิตเซอรแลนด ทั้งยังเปนท่ีต้ังของปราสาทสตอกคาลป� (Stockalper 
Palace) สรางขี้นในคริสตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบบารอค  เพ่ือแสดงออกถึงความ
มั่งค่ังของเจาเมืองในยุคนั้น คาสปาร สตอกคาลเปอร (Kaspar Stockalper) ถือ
เปนปราสาทสวนตัวขนาดใหญที่สุดในยุคสมัยน้ัน อิสระใหทานไดเดินชมเมืองและ
ถายรูปกับปราสาทไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AMBASADOR BRIG หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 บริก – น่ังรถไฟ Car Train – คันเดอรสเต็ค – อินเทอลาเกน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคันเดอรสเต็ค (KANDERSTEG) โดยการโดยสาร Car Train 



 

 

โดยใชเสนทางลําเลียงรถยนตผานอุโมงคภูเขา เปนเสนทางที่นิยมในสวิตเซอรแลนด 
เพื่อเปนการยนระยะเวลาการเดินทางน่ันเอง ทานจะไดสัมผัสประสบการณ “รถยนต
โดยสารรถไฟ” พรอมชมวิวความสวยงามของเทือกเขาแอลป�ตลอดเสนทางอีกดวย 
จากน้ัน เดินทางตอโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปน
เมืองท่ีต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz) อันเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของ
แบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานชมเมืองอินเทอลาเกน อิสระใหทานไดมีเวลาชมเมือง ถายรูป และเลือกชอป

ปم�งสินคาจากสวิตเซอรแลนดตามอัธยาศัย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 อินเทอลาเกน – จุงเฟราวด – เบิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินสูสถานีรถไฟที่เมือง กรุน-กรินเดอวาลด (Grund - Grindelwald) ข้ึนสู 

ยอดเขาจุงฟราวด (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอด
เขาจุงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟ
ทองเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 
ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมี
ขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงที่สุด
ในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม 
อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับ

ความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและทีไ่มควรพลาด
กับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกนัจนถึง 
สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน 
(Bern) เมืองหลวงแหงประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งไดรบัการยกยองจากองคการ



 

 

ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 เบิรน – ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ซูก – ซริูค  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางชมกรุงเบิรน (Bern) เมืองท่ีมคุีณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดของโลกในป ค.ศ.

2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบริน นํา
ทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่
ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัด
เลาะชม ถนนจงุเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสงูสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็ม
ไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเค
นทรัม อายุ 800 ป ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทาน
แวะถายรูปกบัโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสิน
ครั้งสุดทายของพระเจา  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดบัหน่ึง

ของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา นําทานลองเรือ
ทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําในทะเลสาปอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือ
ได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 สวิตฟรังตอทาน) ทะเลสาบส่ีพันธรัฐท่ีมีขนาดใหญ
เปนอันดับที่4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขาท่ีโอบ
ลอมดวยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทําใหวิว
ทิวทัศนดูงดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดชื่อวาสวยสุดในสวิตเซอรแลนดทัศนียภาพ
บริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองเกาและเลือกซื้อนาฬิกา
สวิสตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่
สวยงามราวกบัเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่
ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะ
เห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชม
เมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง 
ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดน



 

 

เดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันได
สูจุดชมววิดานบนของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง
ซุก นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป (The Oldest house of 
goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 
16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจกัวรรดินโปเลียน มี
ซุมประตูและเสาโรมัน มรีูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ 
ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบาง
ช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชืน่ชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและ
เครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกให
ทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 
Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
 หลังอาหารค่ํา นําทานเดินทางสูเมืองซูริค (Zurich) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก A-JA RESORT ZURICH หรือเทียบเทา 
วันท่ี 9 ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู สนามบินซูริค เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG971 



 

 

**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น.** 
วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 

**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 05.30 น.** 
 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันท่ี 13 - 22 มี.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 10,900 
วันท่ี 01-10 เม.ย. 62 72,900 69,900 69,900 69,900 54,900 10,900 
วันท่ี 06 - 15 พ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวัน

ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 ยโูร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 



 

 

และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ หรือมากกวาน้ัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูต 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนื�อที�ในรปูถา่ย 70-80% ของพื�นที� พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์
รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 
 

 



 

 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตุําแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริ�มทํางาน,วันที�ลาพัก

รอ้น 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ั�วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ที�ปริ�นเองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญชโีดย
การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวี
ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 
เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน
ยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชี�แจง
ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 
บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 
อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 
certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.
0403) พรอ้มหนังสอืชี�แจงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที�บัญชคีรบทกุตัว และ
จะตอ้งมแีสดงทั�งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

 



 

 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 
ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ที�ปร ิ�นจากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ที�ออกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 
- *** ในวนัยื�นวซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลี�ยน

ชื�อ-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยื�นวซีา่ *** 
 



 

 

                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีที�ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
 
11. ที�อยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
 



 

 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบันศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�..........................ถงึวันที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ ...................................................... 

 สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


