
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นั#งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที#สุดของสวติเซอร์แลนด์ 

นั#งรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที#งดงามของเทือกเขาแอลป์ 

ขึJนเขากรอนเนอร์แกรต ถ่ายรูปและชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 

นั#งรถไฟชมววิท่องเที#ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที#สวยงาม  เมืองซึ#งสงวนสถานที#ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิR 

หมู่บ้านลอยเกอร์บาด หมู่บ้านที#มีนํJาแร่ธรรมชาติและนํJาพุร้อน 
เที#ยว เมืองเวเวย์ เมืองตากอากาศที#สวยงามและเงยีบสงบถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ ชาล ีแชปปลิJน และ ประตมิากรรมส้อม 

หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี#รี#ย์เกาหลชืี#อดงั Crash Landing On You 

เที#ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจําเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลกั 

เที#ยวเมืองสเปียซ ชมทศันียภาพที#สวยงามของ ทะเลสาบธูน 

ชมความสวยงามของนํJาตกไรน์ ซึ#งเกดิจากแม่นํJาไรน์สายนํJานานาชาติที#สําคญัชองยุโรป   

 

 

 



 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี 

16.30 น.  U คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที5 สนามบินสุวรรณภูมิ ชัJน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

เจา้หนา้ที5บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรที5นั5งขึDนเครื5อง 

19.25 น. Q ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเที5ยวบินที5 QR 831 / QR 123 แวะเปลี5ยนเครื5องที5สนามบินโดฮา  

บริการอาหารและเครื#องดื#มตลอดเที#ยวบิน 

 

วนัที#สอง       มิลาน – ทริาโน่ – นั#งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดนิชมเมือง – ช้อปปิJ งสินค้าพืJนเมือง 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที5มีชื5อเสียงในดา้นแฟชั5นและศิลปะ ซึ5 งมิลาน

ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชั5น หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองทริาโน่ (ประมาณ 

180 กม.)  เมืองเลก็ๆ อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลี

และประเทศสวติเซอร์แลนด ์ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินตลอดเส้นทางกบัววิสองขา้งทางทัDงบา้นเรือนรูปทรงอิตาเลียน  

 

 

 

 
 

เที#ยง  ä รับประทานอาหารเที#ยง ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 1) 

บ่าย  นาํคณะนั#งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาที ) รถไฟ

สายเก่าแก่ที5สุดของสวติเซอร์แลนด ์  เป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาที5มีชื5อเสียงที5สุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์

เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ที5สวยงาม ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที5มีหิมะปกคลุมตลอดทัDงปีซึ5 งเป็นภาพที5

น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ5งสร้างความเพลิดเพลินใหท่้านตลอดการเดินทาง จนกระทั5งเขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมือง

ตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีที5มีชื5อเสียงระดบัโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวที5แสนสงบ นอกจากนีDแลว้เมืองตาก

อากาศแห่งนีDยงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานที5แข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครัD ง ใหท่้านถ่ายรูปความงดงามของ

ทะเลสาบเซนตม์อร์ริทซ์  

 

 

 

 

 

คํ#า  ä รับประทานอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 2) 

  ã พกัค้างคืน ณ  Hotel Schweizerhof Saint Moritz  หรือระดบัเดยีวกนั (คืนที5 1) 

 



 

 

วนัที#สาม   อนัเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดนิเที#ยวชมเมือง  

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืDอที5 3) 

 

จากนัD นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท เป็นเมืองในหุบเขา

บรรยากาศในเมืองนัDนสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขาแอลป์สูงชันลอ้มรอบ เมืองอนัเดอร์แมทท์นัDนมี

นกัท่องเที5ยวไม่มากนกั และในช่วงฤดูหนาวจะมีนกัเล่นสกีมาเล่นสกีที5เมืองนีD  

เที#ยง  ä รับประทานอาหารเที#ยง ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 4) 

บ่าย  นาํคณะนั#งรถไฟ กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที ) 

 หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส เตม็ หรืองดใหบ้ริการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิD เปลีFยนรถไฟไปเป็นขบวนอืFนทีFเดินทางใน

เสน้ทางเดียวกนั และววิเดียวกนั ผา่นชมภูมิประเทศที5งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทัDงอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวติแก

รนดแ์คนยอน และหุบเขาที5สูง 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที5ปกคลุมดว้ยธารนํDาแขง็ที5ผา่น

ใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที5สวยงาม ตัDงอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็น

เจา้ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์ เป็นเมืองซึ5งสงวนสถานที5ไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธิa  

โดยหา้มรถที5ใชแ้ก๊สและนํDามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้มีไวบ้ริการนกัท่องเที5ยวอิสระกบัการเดินเที5ยวชม

เมือง  

 

 

 

 

 

คํ#า   ä รับประทานอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 5) 

 ã พกัค้างคืน ณ  Hotel Pollux หรือระดบัเดยีวกนั (คืนที5 2) 

หมายเหตุ : เนืFองจากหอ้งพกัในเมืองเซอร์แมทซ์มีจาํนวนจาํกดั หากทีFพกัในเมืองเซอร์แมทซ์เตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิD นาํท่านเขา้

พกั บริเวณเมืองไกลเ้คียงแทน 

 

วนัที#สี#       ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเกอร์บาด 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืDอที5 6) 

จากนัDนนาํท่านขึDนรถไฟไปยงัยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื#อให้ท่านได้ถ่ายรูปกบั ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขา

กรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที#ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที#สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที5มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ

แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนียน์าํไปเป็นแบบเครื5องเล่นบิdกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที5สวยงามยิ5งนกั สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที#ยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 7) 

บ่าย   อิสระใหท่้านเดินเที5ยวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซึ5 งเป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักที5ซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขา เศรษฐกิจในทอ้งถิ5นส่วน

ใหญ่มาจากการท่องเที5ยว ประมาณครึ5 งหนึ5งของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที5ยวจากทั5ว

โลกใหม้ายงัเมืองนีD  จากนัDนนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ โดยรถไฟ จากนัDนนาํท่านกลบัขึDนรถโคช้เพื5อเดินทาง

ไปยงั หมู่บ้านลอยเกอร์บาด Leukerbad โดยรถโคช้ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ที5มีนํD าแร่ธรรมชาติและนํDาพรุ้อน สปารีสอร์ท

ที5มีชื5อเสียงที5ใหญ่ที5สุดในเทือกเขาแอลป์ ถึงเมืองลอยเกอร์บาด อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นกบัการแช่บ่อนํDาแร่ (ราคาไม่

รวมในค่าทวัร์ ประมาณ 30 สวสิฟรังค ์ )  เพื5อสุขภาพ เพื5อผอ่นการคลายร่างกาย ภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือก

พกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในโรงแรมที5พกั เดินเกบ็บรรยากาศถ่ายรูปภายในเมืองลอยเกอร์บาด ซึ5 งสวยงามมากๆ เป็น

เมืองที5โอบลอ้มไปดว้ยเขาเจมมิพาส  

 

คํ5า   รับประทานอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 8) 

 ã พกัค้างคืน ณ  Thermalhotels Leukerbad De France  หรือระดบัเดยีวกนั (คืนที5 3) 

 

 

วนัที#ห้า     ลอยเกอร์บาด– เวเวย์ – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น  – เมืองสเปียซ – ทะเลสาบธูน – อนิเทอร์ลาเค่น 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืDอที5 9) 

จากนัDนนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Vevey เมืองที5อยูติ่ดกบัทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของ

เมืองเวเวยน์ัDนคือเป็นเมืองตากอากาศที5สวยงามและเงียบสงบ จนนกัแสดงตลกชื5อดงัขององักฤษ ชาลี แชปปลิDน 

หลงใหลจนมาใชชี้วติบัDนปลายอยูที่5เมืองนีD  ตัDงแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนัDนใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั อนุสาวรีย์ 

ชาล ีแชปปลิJน และ ประติมากรรม ส้อม ที5ปักอยูใ่นทะเลสาบเจนีวา เป็นส้อมสแตนเลสสูง 8 เมตร กวา้ง 1.3 เมตร  ซึ5 ง



 

เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ของเววี5วอเวยส้์อมขนาดใหญ่เป็นปติมากรรมที5สร้างขึDนเพื5อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการ

จดัตัDงพิพิธภณัฑเ์กี5ยวกบัอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995 

จากนัDนนาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเที5ยวที5มีชื5อเสียงสวยงามเป็น

อยา่งยิ5งจนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้Unesco  

เที#ยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 10) 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  จากนัDนนาํคณะเดินทางเขา้สู่ ย่านมาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าซึ5งปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีค เป็นเขตที5

ปลอดมลพิษไม่ใหร้ถยนตว์ิ5งผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเที5ยว นาํชมอาคารเก่า อาย ุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาส

เซ ถนนที5มีระดบัสูงสุดๆของเมืองนีD  เดินทางเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กลอ็คเค่นอายกุวา่ 800 ปี ที5มีโชวใ์หดู้ทุกๆชั5วโมงที5นาฬิกาตีบอกเวลา กรุงเบิร์นยงัเป็น

เมืองที5มีนํD าพมุากที5สุดเมืองหนึ5งในยโุรป จากนัDนนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเปียซ Spiez เพื5อนาํท่านชมทศันียภาพที5

สวยงามของ ทะเลสาบธูน ซึ5 งเป็นทะเลสาบที5เชื5อมระหวา่งเมืองสเปียซและเมืองอินเทอร์ลาเกน้ และบริเวณใกลก้นั

นัDนจะเป็นที5ตัDงของ ปราสาทสเปียซ ที5สร้างขึDน ในปี ค.ศ. 933 โดยกษตัริย ์รูอร์ฟ ที5 2 แห่ง เบอร์กนัดี และมีไร่องุ่นที5

ปลูกตามเนินเขา ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์

ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตัDงอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสอง

แห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ5งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือ

ชื5อ , นาฬิกาดอกไม ้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท่้านเดินเล่นพกัผอ่น ชื5นชมบรรยากาศของตวัเมืองที5มีทุ่งหญา้กวา้งกลาง

เมือง มีสวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารักสร้างสีสนัใหต้วัเมือง รวมทัDงมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีที5งดงามดว้ย

สถาปัตยกรรมที5โดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

 



 

 

 

 

 

 

คํ#า ä รับประทานอาหารพืJนเมือง  (มืD อที5  11)   ให้ท่านได้ลิJมลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ  ที#ขึJนชื# อของ

สวติเซอร์แลนด์ ทัJง 3 ชนิด เริ#มต้นจากชีส // เนืJอสัตว์ และ ช็อคโกแลต  

 

 ã พกัค้างคืน ณ  Metropole หรือระดบัเดยีวกนั (คืนที5 4) 

 

 

 

 

 

วนัที#หก     เลาเทอร์บรุนเน่น – พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที#สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํJานํJาแขง็ 1,000 ปี 

                  หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น  

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืDอที5 12) 

 

 

 

 

 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขึDนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื#อนําท่านขึJนรถไฟ สายจุงเฟราบาห์

เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที5มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า

บานสะพรั5งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี5ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิส

ชาเลต ์ฝงูววัพืDนเมืองที5กระจดักระจายแทะเลม็หญา้อยูท่ ั5วบริเวณ ลาํธารนํD าธรรมชาติเลก็ๆที5ใสสะอาดและฉากหลงัที5

มีภูเขาหิมะตัDงตระหง่านขาวโพลน ซึ5 งจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ5ง นั#งรถไฟชมวิวท่องเที#ยว

ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี#ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที#สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที5จะนาํท่านเดินทางลอด

อุโมงค์ที5ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวที้5ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั#งถึง สถานีรถไฟที#สูงที#สุดในยุโรป Top of 

Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ5 งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํDาแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  

นกัท่องเที5ยวหลายๆคนบอกว่าที5นี5สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนีDปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

ตลอดทัDงปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนัDนนาํท่าน ชม ถํJานํJาแข็ง 



 

1,000 ปี  ที5สร้างโดยการเจาะธารนํD าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํD าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนัDนชมวิวทิวทศัน์

และสัมผสัหิมะที5ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที#ทําการไปรษณีย์ที#สูงที#สุดในโลกพร้อม

ซืDอของที5ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั  

เที#ยง   ä รับประทานอาหารกลางวนัเมนูที#ดทีี#สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (มืDอที5 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  จากนัJนนําท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยงัสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื#อนําท่านขึJนกระเช้า The V-Cableways 

(กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล ์ นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บา้น

เลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ5 งรายลอ้มไปดว้ยววิทิวทศัน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนกจ็ะมีแต่สีสนั

เขียว ๆ สดชื5นสบายตา นํDาในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดงัสุดๆจากซี5รี5ยเ์กาหลีชื5อดงั

อยา่ง Crash Landing On You ที5มาถ่ายทาํ ณ สถานที5แห่งนีD  ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองที5สวยงามนีDจากนัDนออกเดินทาง

โดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น เมืองที5ไดชื้5อวา่นกัท่องเที5ยวบนัทึกภาพไวม้ากที5สุด  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น 

(ประมาณ 77 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมืองนีDตัDงอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ที5ชื5อวา่ เวยีวาลด ์สแตร์ทเตอร์ 

อนัหมายถึงทะเลสาบสี5พนัธรัฐ  

 

คํ#า  ä รับประทานอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 14) 

 ã พกัค้างคืน ณ  Astoria Hotel หรือระดบัเดยีวกนั (คืนที5 5) 

 

 

 



 

 

วนัที#เจ็ด     อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –นํJาตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืDอที5 15) 

นาํท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต ที5สร้างขึDนเพื5อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื5อสตัยแ์ละจงรักภกัดี ที5

เสียชีวติในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ที516แห่งประเทศฝรั5งเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติั

ใหญ่ เมื5อวนัที5 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 นาํท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ5 งเป็นทะเลสาบสวยงามตัDงอยูท่่ามกลางหุบเขา 

มองไปทางไหนกจ็ะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ 

มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะมีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบาน

สะพรั5ง เช่นกหุลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมืองและนกัท่องเที5ยว 

จากนัDนใหท่้านไดเ้ดินชื5นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ที5มีอายมุากกวา่ 

600 ปี ที5สร้างทอดตวัขา้มแม่นํDารอยส์ ตัDงแต่ศตวรรษที5 14 โดยสะพานแห่งนีD ถือวา่เป็นสะพานไมที้5มีความเก่าแก่ที5สุด

ของยโุรป จากนัDนมีเวลาใหท่้านไดช้อ้ปปิD งสินคา้ขึDนชื5อของประเทศสวสิเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวสิฯ 

ช็อคโกแลต็ ,ของซูวเีนียร์ต่างๆ และที5ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี5หอ้ต่างๆที5มีชื5อเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื5อดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ประมาณ 30 กม.) เป็นเมืองเลก็ 

ๆ ตัDงอยูริ่มทะเลสาบเมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที5มีรายไดเ้ฉลี5ยนอ้ยที5สุดของสวติเซอร์แลนดแ์ต่ปัจจุบนัซุกคือเมือง

ที5รวยที5สุดในสวติเซอร์แลนด ์ โดยเรียกเกบ็ค่าภาษีในอตัราตํ5าที5สุดในโลก ทาํใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรอง

ราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองที5สะอาดที5สุดหนึ5งในสิบของโลกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

เที#ยง   ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 16) 

บ่าย  นาํท่านชม CLOCK TOWER ที5มีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างขึDนในศตวรรษที5 13 หลงัคาเป็นสีฟ้า

ขาวและนาฬิกาที5ตัDงอยูเ่ป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที5สามารถบอกขา้งขึDน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้ใหท่้านอิสระเดินเล่น

ชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯ นาํ

คณะชมความสวยงามของนํJาตกไรน์ ซึ5 งเกิดจากแม่นํDาไรน์สายนํDานานาชาติที5สาํคญัที5สุดในยโุรป แม่นํDาแห่งนีD เกิดขึDน

จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ5มจากเป็นลาํธารเลก็ๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ที5กัDน

พรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี สมัผสัความตระการตาของสายนํDาตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า

ประทบัใจไวเ้ป็นที5ระลึก นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริก (ประมาณ 34 กม.)  เป็นเมืองที5มีชื5อเสียงระดบัโลก เป็น

ศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึ5งรวมไปถึงทัDงการจราจรทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ5 ง

บางครัD งเมืองซูริกมกัถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของสวติเซอร์แลนด ์ โดยในปี 2006-2008เมืองซูริกไดรั้บรางวลั



 

เมืองที5มีคุณภาพชีวติดีที5สุดในโลกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

คํ#า  ä รับประทานอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 17) 

 ã พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Zurich Messe หรือระดบัเดยีวกนั (คืนที5 6) 

 

วนัที#แปด        ซูริก – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่  – กรุงเทพฯ 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืDอที5 18) 

นาํท่านไปยงั เมืองซูริค นาํท่านชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเลก็ ๆ เชื5อมระหวา่ง 

วหิารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึDนในปี ค.ศ.853 โดยพระเจา้หลุยส์แห่งเยอรมนั และวหิารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึDนในปี 

ค.ศ.1100 สร้างตามความประสงคข์องกษตัริยช์าส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งนีDทอดขา้มแม่นํDา Limmat ในเมืองซู

ริก  จากบนสะพานจะมองเห็นบา้นเรือนสองฝั5งแม่นํDา ซึ5 งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานกเ็ป็นพืDนที5

เมืองเก่า เป็นถนนเลก็ ๆ ที5สามารถเดินเที5ยวชมไดแ้บบชิล ๆ เรียกไดว้า่เป็นจุดท่องเที5ยวหา้มพลาดของเมืองซูริคเลยก็

วา่ได ้และมาโด่งดงัสุดๆจากซี5รี5ยเ์กาหลีชื5อดงัอยา่ง Crash Landing On You ที5มาถ่ายทาํ ณ สถานที5แห่งนีD  อิสระให้

ท่านไดเ้ดินชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือชื5อที5มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น

ถนนที5เป็นที5รู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนชอ้ปปิD ง โดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที5ตัDงของ

หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเครื5องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูหรา สมควรแก่เวลานาํท่านออก

เดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพื5อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

16.40 น. Q เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที#ยวบินที# QR 096/QR 836 แวะเปลี#ยนเครื#องที#

สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื#องดื#มตลอดเที#ยวบิน 

 



 

วนัที#เก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

13.10 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

 

¶¶¶¶¶¶ขอบคุณท่านที#ใช้บริการ¶¶¶¶¶¶ 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  9  วัน   

โดย  QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ 
พกัเดี5ยว 

จ่ายเพิ5ม 

วนัที# 16 – 24 ก.ย.   115,888 28,000 

วนัที# 30 ก.ย. – 8 ต.ค. 115,888 28,000 

วนัที#  13 – 21 ต.ค.  115,888 28,000 

วนัที#  21 – 29 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 115,888 28,000 

 

** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี#ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษนํีJามันและภาษสีนามบินเพิ#มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึJนไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทวัร์เป็นการตกแต่งเพื#อการโฆษณาเท่านัJน ** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิRในการยกเลกิหรือเปลี#ยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ทุกท่านที#ร่วมเดนิทางต้องมี  

1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  

2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ-19 ทัDง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนที5ไดรั้บการยอมรับจาก

องคก์ารสหภาพยโุรป  

สําหรับท่านที#เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนืJอ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

* ในกรณเีลื#อนการเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื5นวซ่ีา ซึ5 งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลื5อนตัnว และเอกสารเพิ5มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที#อยู่ต่อ  

***หมายเหตุข้อสําคญัที#ท่านควรทราบ*** 

1.)ในการยื5นวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื5นวีซ่า เป็นการ

ยื5นวซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านัDน(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยื5นวซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซึ5 งอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 

***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเงื#อนไขต่างๆของบริษัท เมื#อท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท

ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื#อนไขต่างๆ ของบริษทัเป็นที#เรียบร้อยแล้ว *** 



 

 

อตัรานีJรวม 

1) ค่าตัnวเครื5องบิน (ECONOMY CLASS) ที5ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที#ทางสายการบินกาํหนด (นํDาหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึDน

เครื5องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที5ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที5ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ชั#วโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที5ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื#องปรับอากาศ 

เนื#องจากอยู่ในภูมิประเทศที#มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึJนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี#ยนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมืDอที5ระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที5และการแสดงทุกแห่งที5ระบุตามรายการ 

8)    ค่าวซ่ีาท่องเที5ยวยโุรปแบบยื5นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื#นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน  1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน  200,000 บาท  กับ  ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื5อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีJไม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ที5จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื5นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครื5องดื5มสั5งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที5บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่านํDาหนกัส่วนที5เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 2 ชิDน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)     ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ฟรังก์สวสิ ต่อท่าน 

6)  ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวสิ ต่อท่าน 

7)   เอกสารที5ตอ้งแปลในการยื5นวซ่ีาตอ้งผา่นการแปลจากศูนยรั์บแปลภาษาที5ไดรั้บการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด ์

 

 

 

 



 

***กรุณาพจิารณาเงื#อนไขต่างๆ และเงื#อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

เงื#อนไขการสํารองที#นั#ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท  

• ส่วนที#เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนัJนจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัDนทางบริษทัขอสงวนสิทธิa ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000

บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื5องจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการที5ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการไม่คืนเงินทัDงหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื5นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื5อในคณะมีผูส้าํรองที5นั5งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื5องจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที5เป็นกรุ๊ปในการยื5นวีซ่า อาทิ ตัnวเครี5องบิน , ห้องพกัที5คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื5นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการยื#นวซ่ีา ท่านจะต้องเดนิทางมายื#นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื#อมาสแกรนลายนิJวมือ 

โดยมีเจ้าหน้าที#ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที#ใช้ในการยื#นวซ่ีาท่องเที#ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที5มี

ความประสงคจ์ะยื5นวีซ่าท่องเที5ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที5สถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื5นวซ่ีาเท่านัDน มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที#ท่านยื#นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที#เกดิขึJนดงัต่อไปนีJ 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัDงสิDนแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดาํเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 

- ค่าตัiวเครื#องบินที#ออกมาจริง ณ วนัยื#นวซ่ีา ซึ5 งตัnวเป็นเอกสารที5สาํคญัในการยื5นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัiวเครื#องบิน

ถ้าออกตัiวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื5องจากบริษทัจองตัnวเป็นตัnวกรุ๊ปซึ5งตัnวกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิRในการยึดค่าใช้จ่ายทัJงหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัJงสิJน 

• ในกรณีที#ทางบริษัทขอเอกสารเพิ#มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที#ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื#อถือ / มีการ

ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที#สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่

สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิRไม่คืนเงนิให้ท่าน 



 

• กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมืองทัDงที5กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที5บริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิa ไม่คืนค่าทวัร์ทัDงหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเริ#มต้น และจบ การบริการ ที#สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัnวเครื5องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ5 งอยา่งใดที5ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนีD  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที5นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัJนท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนที#จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีที5เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เที5ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที5ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิa ในการที5จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัDงสิDน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิยัที5เกิดขึDนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทัDงสิDนจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้5งผลประโยชน์สูงสุดที5ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี5ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี5ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิa ที5จะเปลี5ยนแปลงรายการท่องเที5ยวในกรณีที5มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ที5จะเปลี5ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัDงนีD ขึDนอยูก่บัการเปลี5ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที5ท่องเที5ยวที5มีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ที5จะไม่รับผดิชอบในส่วนที5เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทัDงหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

** เอกสารในการยื#นวซ่ีาต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที#ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด์เท่านัJน ** 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที#สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที5เหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึDนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ

สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืDนฉากหลงัสีขาวเท่านัDน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทัDง 2  รูป) 

 

รูปถ่ายวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

รูปถ่ายวซ่ีาสาํหรับการยื5นขอวซ่ีามีเงื5อนไขดงันีD  

1.สีพืDนหลงัสีขาว 

2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 



 

3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิ5งต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

4.ภาพถ่ายล่าสุดที5เหมือนตวัจริง 

โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื#นวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้

ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที#ภายในศูนย์ยื#นวซ่ีา 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายที5ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครื5องหมาย "✗" และเครื5องหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายที5ได้

มาตรฐาน ซึ5 งเป็นขอ้กาํหนดของการยื5นขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ด ี

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื5อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื5อความชดัเจน 

ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเปืD อนของหมึกหรือนํDามนั 

ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิที5เป็นธรรมชาติ 

หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิdกอายในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี5ยนชื5อหรือนามสกลุ/ เอกสารเพิ5มเติมกรณีอื5น ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ตํ5ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเดก็อายตุ ํ5ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื5นเอกสารเพิ5มเติมดงันีD   

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอื5น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ5งออกใหโ้ดยที5วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านัDน และให้

ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ5 งออกให้โดยที5ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านัDนและให้ระบุว่า 

มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุชื5อบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ5 งออกให้โดยที5ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านัDนและให้ระบุว่า 

บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชื5อมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื5อเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 

7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัDน 

เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทัD งบันทึกการหย่าซึ5 งแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอื้5น จะต้องมี



 

หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัDน เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัDน)  , 

หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที้5เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัDน  

8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที5มีรายชื5อผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์5มีชื5อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 

8.3 กรณีที5เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุชื5อ-นามสกลุ , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีที5เริ5มทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที5เดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ

เท่านัJน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที5เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที5เดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัJน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 

เท่านนัDน หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน )  

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานัDนวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชัDนปีที5ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัJน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทัDงแนบรูปถ่าย

สถานที5ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัJน) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึ5 งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชื5อ-

นามสกลุเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวนัที#ยื#นวซ่ีา 

§ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ5ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื5นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้

ออกของเงินสมํ5าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครัD งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื5นวซ่ีาเดด็ขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจาํ และ บัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ี****** 

10.  ในกรณีที5มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ5มเติมดงันีD   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัDน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 

ภรรยา ที5จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันีD  

§ เขียนจดหมายชีDแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

§ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที5จะใชย้ื5นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายทีุ5มีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื5อเป็นเอกสารประกอบการยื5นวซ่ีา 

12. กรณีผูที้5กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื5นขอวซ่ีาฝรั5งเศส ณ ประเทศที5ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 



 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัOน 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเครืFองหมายอืFนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 

หา้มเขา้ประเทศนัOนอีก 

 

 

*** รายละเอียดเอกสารการยื5นขอวีซ่าที5ไดก้ล่าวมานีD  เป็นเพียงขอ้เบืDองตน้ที5ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึDนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึ5 งอาจมีการเปลี5ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

วนัที#มายื#นวซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดมิรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างที#เป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี#ยนชื#อ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวนัที#ยื#นวซ่ีาด้วย 
 

***** สําหรับคนที;จะใช้เล่มไปที;อื;นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัDน 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเครื5องหมายอื5นใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 

หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนัDนอีก 
 

 

 


