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Serenade East Europe  

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน  

เดนิทาง มถุินายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 65,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – บดูาเปสต์ – ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู 

วนัท่ี 3. บดูาเปสต์ – Outlet – บราตสิลาวา 

วนัท่ี 4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

วนัท่ี 5. ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก 

วนัท่ี 6. ซาลส์บวร์ก – ฮลัสตทั – มิวนิค 

วนัท่ี 7.มิวนิค – ชาฟเฮาเซน่ – น า้ตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน 

วนัท่ี 8. อินเทอลาเกน – เขาจงุฟราวด์– ลเูซิร์น 

วนัท่ี 9.ลเูซิร์น - ซูริค – สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
แม่น า้ดานูบ 

01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936  
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่24 พ.ย.. จะออกเดินทางเวลา 01.30 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 07.00 น.***   

07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ 
(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึง่มีประวตัิการสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตอ่มาพระนางมา
เรีย เทเรซา่ ให้สร้างขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดู
ร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู ่กรุงบดูาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี 
(Hungary) ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มี อารยธรรม รุ่งเรืองมานาน
กวา่พนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู” ชมเมืองที่ได้ช่ือวา่งดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบน
สองฝ่ังแมน่ า้ดานบู น าทา่นลอ่งเรือแม่น า้ดานบูอนัเลือ่งช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 
ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร ่าลือ ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนี ท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวร
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แหง่แรกที่สร้างข้ามแมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ที่ใช้ในการสร้างได้ถกู
น ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกุลาซ) 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HUNGARIA CITY CENTRE  หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงั
โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จดัพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้ว
หลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส ซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้าง
สิง่ก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นที่สดุใน
ศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนสุาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบดูาที่ท่านสามารถชมความงามของ
แม่น า้ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง
ปาร์นดอร์ฟ เพื่อน าทา่นสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย ***
เนื่องจากOUTLETจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตย์ในวันนัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนั
ถดัไปแทน*** ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย 
ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ 

กลางวนั อิสระอาหรกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมยัเจ้าชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุในกรุงปรากซึง่พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต เช่น 
พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับ
อณญุาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึง่ในสว่นท่ีเก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใช้เป็นที่ประทบัของ
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เจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีร้านขายของที่ระลกึวางจ าหน่ายอยู่
มากมาย จากนัน้น าทา่นเดินเลน่บนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น า้วลัตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้
ตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปัน้โลหะของเหลา่นกับญุที่ตัง้อยูส่องข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ 
จากนัน้น าทา่นเดินสูป่ระตเูมืองเก่า Powder Gate ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) 
ท่ีสร้างมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง 
ให้เวลาทา่นอิสระเดินเลน่ และช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมยา่นเมืองเก่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั DUO หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 
เมืองที่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยูริ่มสองฝ่ังของ
แมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกว่า 300 ปี หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้
เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือ
เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอล
ตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบ้านเกิดของนกัดนตรีเอก วล์ูฟกงั อมาดิอสุ 

โมสาร์ท ที่มีช่ือเสยีงก้องโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลกิที่ส าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมนั ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่ง
ในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่โดง่ดงัไปทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มวินิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขา
และป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กลา่วกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพัเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ที่ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 

ประมาณ 838 เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางขึน้สูข่อดเขาเพียง 3 นาที ให้ทา่นได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮลัสตทัที่
ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK เดินทางต่อสู่เมืองมิวนิค 
(Munich) อยูท่างใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ 
(รองจากเบอร์ลนิและฮมับร์ูก) และเป็นหนึง่ในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคย
เป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
เป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลือ่งช่ือ ซึง่ได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์ น าชม
จตัรัุสมาเรียน พลาสท์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของ
ศาลาวา่การเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่สร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 
ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมีนกัทอ่งเที่ยวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. ในช่วงฤดรู้อน อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมและของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AM MOOSFIELD  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 มวินิค – ชาฟเฮาเซ่น – น า้ตกไรน์ – เมืองซุก – อินเทอลาเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพื่อชมน า้ตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่สดุในยโุรป เดินทางต่อสูเ่มืองซุก 
(Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงั
ส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ทา่นอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู ่2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นชมเมืองชมหอนาฬิกาเมอืงซกุ (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่ส าคญัแหง่หนึง่ของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตร

และความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้
ท่านเดินขึน้บนัไดสูจุ่ดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชม
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการ
ก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมที่ส าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี ้
ชาวสวิสยงัมีความเช่ืออีกว่า ถ้าใครมีเร่ืองทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทาให้ดีขึน้
อยา่งรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป (The 
Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการ
ตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตแูละเสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนงั ด้วยการวาด
ลายหินออ่นด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียว
ในโลก มีเวลาให้ทา่นเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้
น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug Cherry Cake 
(Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากวา่ร้อยปี มีบคุคลที่มีช่ือเสยีงมากมายตา่ง
เคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการ
ท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี, บูลเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ที่มีปลกูมากกว่า 40 ,000 ต้น แล้วน าท่าน
เดินทางต่อสูเ่มืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ 
(Lake Brienz) อิสระให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเลก็ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 8 อินเทอลาเกน – เขาจุงฟราวด์ – ลูเซร์ิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยงัเป็นที่ตัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงฟ
ราวด์ (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราวด์ที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่ มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงฟราวด์ยอร์ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูส่งูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้สวยงาม อยู่
ใต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย พาทา่นชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ท่ีระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กว้างไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักิจกรรม
บนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น 
(Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่าน
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ชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่างกล้า
หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มี
หลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิส ตลอด
แนวสะพาน จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา่  

(ในกรณีที่โรงแรมที่เมืองลเูซิร์นเต็มจะเปลีย่นไปนอนเมืองซุกแทน) 

วันที่ 9 ลูเซร์ิน – ซูริค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สนิค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971 

 *** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่25 ตลุาคม จะเปลีย่นเวลาเป็น 13.15 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น. *** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 
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อัตราค่าบริการ Serenade East Europe 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวติเซอร์แลนด์  10 วัน 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 23 ส.ค. 62 – 1 ก.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันที่ 20-29 ก.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันที่ 29 ก.ย. 62 - 8 ต.ค. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันที่ 13 - 22 ต.ค. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันท่ี 25 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันท่ี 27 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันท่ี 30 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.- 

วันท่ี 22 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 9,500.- 

วันท่ี 24 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 9,500.- 

วันที่ 22-31 ธ.ค. 62 76,900.- 76,900.- 76,900.- 48,900.- 13,900.- 

วันท่ี 26ธ.ค. 62 – 4 ม.ค 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 48,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5.  คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซา่ในวนัยื่น เป็นจ านวน

เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน, พนกังานขบัรถ (18 ยโูร) 
7.  คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร ) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี ปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วนัเริม่ท างาน,วนัทีล่าพัก

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                             

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

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

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 



  19  SERENADE  EAST EUROPE ออสเตรีย ฮงัการี สโลวกั เชก เยอรมนี สวิส  10 DAYS 7NIGHTS  BY TG [GQ3VIE-TG012] 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


