
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นัง่รถไฟสายโรแมนติก เบอรนิ์น่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์
นัง่รถไฟ  กลาเซียรเ์อก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภมิูประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ 
นัง่รถไฟชมวิวท่องเท่ียวธรรมชาติบนภเูขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

ขึ้นยอดเขาเมทเธอรฮ์อรน์ ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ  
เซอรแ์มทซ์ เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม  เมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ 

 
 
 

 
 
 
 



ก าหนดการเดินทาง ปี 2563  
เดือนกมุภาพนัธ์ : วนัท่ี 10 – 18 ก.พ. (วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา)  // 22 ก.พ. – 1 มี.ค.   
เดือนมีนาคม  : วนัท่ี 9 – 17 มี.ค.  //  26 มี.ค. – 3 เม.ย.  
เดือนเมษายน  : วนัท่ี 4 – 12 เม.ย.  (วนัจกัรี และ วนัสงกรานต์) //   

5 – 13 เม.ย.  (วนัจกัรี และ วนัสงกรานต์) //  
10 – 18 เม.ย.  (วนัสงกรานต์) //  26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วนัแรงงาน) //   
30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

วนัท่ีแรก          กรงุเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) 

16.30 น.   คณะผู้เดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS 
(QR) เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรทีน่ัง่ขึน้เครื่อง 

20.45 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเทีย่วบนิที่ QR 833 / QR 123 แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบิน
โดฮา  บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

วนัท่ีสอง       มิลาน – ทิราโน่ – นัง่รถไฟ “เบอรนิ์น่า เอกซ์เพรส” – เซน็ต์มอริทซ ์– เดินชมเมอืง – ช้อปป้ิงสินค้า
พื้นเมือง 

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบินมิลาน เมอืงทางเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มิ
ลานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ หลงัผ่านพธิกีารด่านศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะออกเดนิทางสู่ เมืองทิราโน่ 
เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือของประเทศอติาลี เป็นเมอืงชายแดนระหว่างประเทศอติาลแีละ
สวสิฯ เพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรอืนรูปทรงอติาเลยีนรมิทะเลสาบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าคณะนัง่รถไฟสายโรแมนติกเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ทีสุ่ดของ

สวติเซอรแ์ลนด์  เป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ เพลดิเพลนิกบับรรยากาศทวิทศัน์ทีส่วยงาม ผ่าน
เขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปีซึ่งเป็น ภาพทีน่่า
ประทบัใจเป็นอย่างยิง่สรา้ง ความเพลดิเพลนิใหท่้านตลอดการเดนิทาง 

จนกระทัง่เขา้สู่ เมืองเซน็ต์มอรริ์ทซ์ เมอืงตากอากาศและศูนยก์ลางกฬีา
สกทีีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกเมอืงตากอากาศฤดูหนาวทีแ่สนสงบ นอกจากนี้
แลว้เมอืงตากอากาศแห่งนี้ยงัเคยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถานที่แข่งขนักฬีาโอ
ลมิปิคฤดูหนาวถงึ 2 ครัง้ ใหท่้าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์
มอรทิซ์  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  พกัท่ี : Hotel Reine Victoria หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม   อนัเดอรแ์มทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซเ์พรส GLACIER EXPRESS – เซอรแ์มทซ์ ZERMATT – เดินเท่ียว

ชมเมือง  



                  – ช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดนิทางสู่ เมืองอนัเดอรแ์มท ซึ่งเป็นเมอืงเลก็ๆทีม่คีวามสวยงามมเีวลาใหท่้านไดบ้นัทกึภาพไว้
เป็น        ทีร่ะลกึ เมอืงทีม่บีรรยากาศเงยีบสงบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าคณะนัง่รถไฟกลาเซียรเ์อก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิ

ประเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ มทีัง้อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวสิแก
รนด์แคนยอน และหุบเขาทีสู่ง 2,000 กว่าเมตรตลอดเสน้ทางท่านสามารถ
ชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ ที่ผ่านใจกลางเทอืกเขาแอลป์สู่ “เซอร์
แมทซ์” เมอืงตากอากาศที่สวยงาม ตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร
(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ สญัลกัษณ์ของ
สวติเซอรแ์ลนด์ เป็นเมอืงซึ่งสงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบรสุิทธิ ์ โดยห้ามรถทีใ่ชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา
นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มไีวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว...อสิระกบัการเดนิเทีย่วชมเมอืง  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ี : Hotel Simi  หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีส่ี        นัง่กระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ – ลานหิมะ – นัง่รถไฟลงจากเซอรแ์มทซ์ – 

มองเทรอซ์ –  ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลยัโลซาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ใหท่้านได ้“นัง่กระเช้า CABLE CAR” ขึน้สู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์
ฮอรน์ ซึ่งมคีวามสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ตื่น
ตาตื่นใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึ่งท่านสามารถเหน็อยู่
แค่เอื้อมชื่นชมกบัทวิทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลดิเพลนิกบั
ทวิทศัน์อนังดงามของหมิะซึ่งปกคลุมยอดเขาตดักบัสฟ้ีาเข้ม
ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหมิะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบั
การเล่นหมิะ และชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอรฮ์อรน์ 
ยอดเขาทรงปิรามดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการตู์นวอล์ทดสีนียน์ าไปเป็นแบบเครื่อง
เล่นบิก๊ธนัเดอร ์Big Thunder    ในสวนสนุกดสีนียแ์ลนด์ ตลอดจนทวิทศัน์โดยรอบทีส่วยงามยิง่นัก สมควรแก่
เวลาเดนิทางลงจากยอดเขา พรอ้มความประทบัใจ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
บ่าย  เดนิทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ น าท่านออกเดนิทางผ่านมองเทรอซ์ เมอืง

พกัผ่อนตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงทัง้ในฤดูรอ้น และฤดูหนาว พรอ้มชมความ
สวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ
ฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมอืงนี้เรยีงรายรมิถนนเรยีบทะเลสาบทีย่าวถงึ 7 

กโิลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพทีร่ะลกึกบั ปราสาทชิลลอง ซึ่งสรา้งขึน้
โดยบญัชาของท่านเคาท์ ปี เตอร ์ออฟ ซาวอย หรือทีรู่จ้กักนัแพร่  หลายใน



สมญานามชารล์มาญน้อยในครึง่หลงัศตวรรษที่ 13 เป็นทีป่ระทบัโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย 
สวสิเซอรแ์ลนด์ น าคณะเดนิทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ ซึ่งเป็นทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาล
ที ่ 9 และทรงทรงส าเรจ็การศกึษาจากเมอืงนี้อกีดว้ย น าคณะชื่นชมบรรยากาศของเมอืงพรอ้ม
ชมตวัเมอืงเก่าสมยัโบราณ,ย่านช๊อปป้ิงปลาแชง็ฟรอ็งชวัส ์มหาวหิารนอรท์เทรอดามอนัเก่าแก่ 
และเป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอนัดบัยุโรป ใหท่้านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ 
ศาลาทรงจตุัรมุขสรา้งดว้ยไมส้กัและไมเ้นื้อแขง็ ซึ่งสรา้งขึน้เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ทรงครองศริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 
75 ปี แห่งการสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอรแ์ลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 
จากนัน้ใหท่้านถ่ายรุปดา้นหน้า มหาวิทยาลยัโลซาน (Lausanne University)  อนัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของ
ทุกพระองค ์ สมเดจ็พระพีน่างทรงศกึษาทางดา้นวชิาเคม ี รชักาลที ่ 8 ทรงศกึษาวชิานิตศิาสตร ์ ขณะทีพ่ระ
เจา้อยู่หวัรชักาลที ่ 9 ทรงเลอืกเรยีนแขนงวชิาวทิยาศาสตร์ และต่อมาเมื่อหลงัทรงครองราชสมบตัแิลว้ได้
เปลีย่นเป็นสาขาวชิากฎหมาย รฐัศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรแ์ทน เพื่อความเหมาะสมกบัพระราชภารกจิแห่ง
พระมหากษตัรยิ”์ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
 พกัท่ี : Novotel Lausanne Bussigny หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีห้า      โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิรน์ – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิรน์ – บ้านไอซไตน์ – อินเทอรล์า

เค่น – ช๊อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา ตัง้อยู่บรเิวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนีวาทะเลสาบทีม่รีูปคลา้ยพระจนัทรค์รึง่เสีย้วต่อจากนัน้น าท่านชมเมอืงเจนี
วา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธรฐัสวสิทีแ่ทบจะไม่มอีะไรเป็นสวสิเลยรายล้อมดว้ย
สวนสาธารณะที่สวยงาม และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ อาทเิช่น  ตกึ
สหประชาชาต,ิ สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) 
ทีส่ามารถส่งน ้าขึน้ทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรปูกบันาฬิกา
ดอกไม้ รมิทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถงึความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ กรงุเบิรน์ เมอืงหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอรแ์ลนด์ เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงสวยงามเป็น

อย่างยิง่จนไดร้บัการอนุรกัษ์ และประกาศใหเ้ป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
Unesco จากนัน้น าคณะชม สวนกหุลาบ ซึ่งตัง้อยู่บนเนนิเขา ซึ่งทีจุ่ดนี้สามารถ
ชมทวิทศัน์ของตวัเมอืงเก่าไดใ้นมุมกวา้ง น าคณะชมเทีย่วชม เบเรน็กราเบน็
หรือบ่อหมี สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซึ่งปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไปอยู่บรเิวณ
สนามหญ้ารมิแม่น ้า จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สู่ย่าน มารค์กาสเซ ย่านเมอืง
เก่าซึ่งปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นบูทคีเป็นเขตทีป่ลอดมลพษิ ไม่ใหร้ถยนต์วิง่ผ่าน จงึเหมาะกบัการ
เดนิเทีย่ว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้เขา้สู่ ถน
นครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬกิาไชท์้กลอ็คเค่นอายุกว่า 
800 ปี ทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ชมมหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รทัฮาวน์       และกรงุเบอรน์ยงั



เป็นเมอืงทีม่นี ้าพุมากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งในยุโรป ใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง...พรอ้มชม
อดตีบา้นพกัของไอซไตน์ ซึง่เคยใชช้วีติอยู่ในเมอืงนี้...ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะออก
เดนิทางต่อสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัด์ ประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด์เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงตัง้อยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคอื Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทอืกเขาน้อย
ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจุงเฟราอนัลอืชื่อ, นาฬกิาดอกไม,้ สถาน
คาสโิน ฯลฯ ตรงนี้แหละคอืสวสิฯแบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั และ
ยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วนันี้ทีร่อคอย 

ค า่ รบัประทานอาหารพื้นเมือง ให้ท่านได้ล้ิมลองเมนูฟองดวู์แบบต้นต าหรบั ท่ีขึ้นช่ือของสวิส ทัง้ 3 
ชนิด เร่ิมต้นจากชีส //เน้ือสตัว ์และ ชอ็คโกแลต 

 พกัท่ี : City oberlanf Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีหก     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงท่ีสุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ า้น ้าแขง็ 1,000 ปี – ลูเซิรน์  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศขึน้มุ่งหน้าขึน้สู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลดร์ะหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอรแ์ลนดข์นานแท้ ท่ีมีทุ่งหญ้าอนั
เขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรัง่ในฤดูใบไมผ้ล ิหรอืใบไมเ้ปลีย่นสใีนช่วง
ฤดูใบไมล้่วงบา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารกัๆทรงสวสิชาเลต์ ฝงูววั
พืน้เมอืงทีก่ระจดักระจายแทะเลม็หญ้าอยู่ทัว่บรเิวณ ล าธารน ้า
ธรรมชาตเิลก็ๆทีใ่สสะอาดและฉากหลงัทีม่ภีูเขาหมิะตัง้ตระหง่านขาว
โพลน ซึ่งจะท าใหค้ณะไดร้บัความประทบัใจเป็นอย่างยิง่ พรอ้มน าคณะ
เปลีย่นบรรยากาศโดยการ นัง่รถไฟชมวิวท่องเท่ียว
ธรรมชาติบนภเูขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟ
สายภเูขาท่ีสถานีไคลน์ไชเดก็รถไฟท่ีจะน าท่าน
เดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯได้ขดุเจาะไว้ท่ีความสูง
ถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มคีวามสูง 4,158 เมตร (13,  642 ฟุต)  จุดสูงสุดคอืลาน
น ้าแขง็ขนาดใหญ่เรยีกว่า Sphinx  นักท่องเทีย่วหลายๆคนบอกว่าทีน่ี่สวยงามดุจดนิแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอด
เขาแห่งนี้ปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทัง้ปี ในปี 2001  อสิระให้ท่าน
ถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว 
บ่าย  พรอ้มน าคณะเขา้ชม ถ า้น ้าแขง็1,000ปี ICE PALACE ทีส่รา้งโดยการเจาะธาร

น ้าแขง็เขา้ไปถงึ 30 เมตร พรอ้มชมน ้าแขง็แกะสลกัรูปรา่งต่าง จากนัน้ชมววิ
ทวิทศัน์และสมัผสัหิมะท่ีลานพลาโต PLATEAU พรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึต่างๆตามอธัยาศยั...ไดเ้วลาอนัสมควรน า
คณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนัน้ออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิรน์ LUCERNE เมอืงทีไ่ดช้ื่อ
ว่านักท่องเที่ยวบนัทกึภาพไวม้ากที่สุด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 พกัท่ี :  Astoria Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีเจด็     ลูเซิรน์ – อนุสาวรียสิ์งห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซารฟ์เฮาเซ่น –น ้าตกไรน์ – ซูริก – ชม

เมือง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ทะเลสาบลูเซิรน์ ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
มองไปทางไหนกจ็ะเหน็ภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลู
เซริน์ เป็นอาคารบา้นเรอืนแบบสมยัใหม่ มถีนนเลยีบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง รมิทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไมน้านาพรรณออกดอก
บานสะพรัง่ เช่นกุหลาบและทวิลิป อากาศรมิทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่
การพกัผ่อนหย่อนใจชาวเมอืง และนักท่องเทีย่ว น าคณะเขา้ชม          
อนุสาวรียสิ์งโต ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ทหารสวิสฯ ในดา้น
ความกลา้หาญ ซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัด ี ทีเ่สยีชวีติในการอารกัขาพระ
เจา้หลุยส์ที1่6แห่งประเทศฝรัง่เศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนั
พระราชวงั ในคราวปฏวิตัใิหญ่ เมื่อวนัที ่ 10 สงิหาคม ค.ศ.1792 ให้
คณะไดเ้ดนิชืน่ชมในความเก่าแก่ของเมอืง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ ทีม่อีายุมากกว่า 
600 ปี ทีส่รา้งทอดตวั ขา้มแม่น ้ารอยส ์ตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถอืว่าเป็นสะพานไมท้ีม่คีวามเก่าแก่
ทีสุ่ดของยุโรป มเีวลาให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ขึน้ชื่อของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์นานาชนิด อาท ิ มดีพบัสวสิฯ ,
ชอ็คโกแลต็ ,ของซูวเีนียรต่์างๆ และทีท่่านไม่ควรพลาดคอื นาฬกิายีห่อ้ต่างๆทีม่ชีื่อเสยีงของสวสิเซอรแ์ลนด์ จาก
รา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั อาท ิบุคเคอเรอร์, กอืเบอลนิ ฯลฯ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซุก เป็นเมอืงเลก็ ๆ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ   เมอืงซุกเคยเป็นเขตปกครองทีม่ ี
รายไดเ้ฉลีย่น้อยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด์แต่ปัจจุบนัซุกคอืเมอืงทีร่วยทีสุ่ดในสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยเรยีกเกบ็ค่า
ภาษีในอตัราต ่าทีสุ่ดในโลก ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิการต่อรองราคาทางธุรกจิ และยงัติดอนัดบัเมอืงทีส่ะอาด
ทีสุ่ดหนึ่งในสบิของโลกอกีดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ทีม่คีวามสูง 52 เมตร มองเหน็ไดม้าแต่
ไกล สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 13 หลงัคาเป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีต่ัง้อยู่เป็นนาฬกิาดาราศาสตร์ทีส่ามารถบอก
ขา้งขึน้ ขา้งแรมของพระจนัทรไ์ด ้ ใหท่้านอสิระเดนิเล่นชมบา้นเรอืน และทะเลสาบของเมอืงซุก น าคณะออก
เดนิทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมอืงชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ น าคณะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซึ่งเกดิ
จากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาตทิีส่ าคญัทีสุ่ดในยุโรป แม่น ้าแห่งนี้เกดิขึน้
จากการละลายของหมิะจากเทอืกเขาแอลป์เริม่จากเป็นล าธารเลก็ๆ
ผ่านลคิเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแต้นทีก่ ัน้พรหมแดนระหว่าง
สวติเซอรแ์ลนด์กบัเยอรมนันี สมัผสัความตระการตาของสายน ้าตก 
พรอ้มบนัทกึภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ น าคณะออกเดนิทางสู่ 
เมืองซูริค ZURICH   เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลาง
ทางธุรกจิและวฒันธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถงึทัง้ทางทางบกและ
การจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครัง้เมอืงซูรกิมกัถูกเรยีกว่าเมอืงหลวงวฒันธรรมของสวติเซอรแ์ลนด์ โดยในปี 
2006-2008 เมอืงซูรกิไดร้บัรางวลัเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติดทีี่สุดในโลกอกีดว้ย 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ี : Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีเปด        ซูริก – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซุรกิใหท่้านไดเ้ดนิเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลอืชื่อที่
มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตว่ิาเป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดสองขา้ง
ทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของห้างสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครื่องประดบั รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดบัหรู
เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท่้านไดเ้ดนิเลน่เทีย่วชมบรรยากาศเรยีบแม่น ้าลมิแมท็ บรเิวณถนนลมิแมท็คยี ์ มเีวลา
ใหท่้านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วชมบรรยากาศรอบๆเมอืง พรอ้มช๊อปป้ิงของทีร่ะลกึพืน้เมอืงของวสิเซอรแ์ลนด์ 

 น าคณะออกเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตซิูรกิ...เพื่อท าการเชค็อนิ และท าTAX REFUND 
18.05 น.  เหริฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การต์ารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 096/QR 836 แวะเปล่ียนเครื่อง

ท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน 
 
วนัท่ีเก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

13.30 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ดว้ยความสวสัด ี
 

ขอบคณุท่านท่ีใช้บริการ 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่) 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

วนัท่ี 16 – 24 ม.ค. 2563  82,900 25,000 
วนัท่ี 23 – 31 ม.ค. 2563 82,900 25,000 
วนัท่ี 10 – 18 ก.พ. 63(วนัหยุดชดเชยวนั
มาฆบูชา)   

82,900 
25,000 

วนัท่ี 22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  82,900 25,000 
วนัท่ี 9 – 17 มี.ค. 2563  82,900 25,000 
วนัท่ี 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563 82,900 25,000 
วนัท่ี 4 – 12 เม.ย.  (วนัจกัรี และ วนั
สงกรานต)์ 

89,999 
25,000 

วนัท่ี 5 – 13 เม.ย.  (วนัจกัรี และ วนั
สงกรานต)์ 

89,999 
25,000 



วนัท่ี 10 – 18 เม.ย.  (วนัสงกรานต์) 89,999 25,000 
วนัท่ี 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วนัแรงงาน) 89,999 25,000 
วนัท่ี 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วนัแรงงาน) 89,999 25,000 

** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม ** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 
ท่าน*** 

ส าหรบัท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมงัสวิรติั  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สปัดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะต้องแจง้ล่วงหน้าก่อนท าการยื่นวซี่า ซึ่งจะมคี่าใชจ้่ายแตกต่าง และต้องมคี่าใชจ้่าย
ในการเลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิม่เตมิ เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ างวดแรก
แล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้รบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัราน้ีรวม 
1) ค่าตัว๋เครื่องบนิ (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินก าหนด (น ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 
กโิลกรมั/กระเป๋าถอืขึน้เครื่องท่านละ 7 กโิลกรมั) 

2)    ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมอืงต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภมิูประเทศท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรบัข้ึน
หลายเท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟรห์รือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการ
เปล่ียนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคญั) 

6)    ค่าอาหารเลศิรสทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่ าวีซ่าจะผ่าน

หรือไม่) 
9)    ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 



2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  
4)    ค่าน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 30 กโิลกรมั  และมจี านวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์20 ฟรงักส์วิส ต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป 15 ฟรงัก์สวิส ต่อท่าน 

7)     เอกสารท่ีต้องแปลในการย่ืนวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รบัแปลภาษาท่ีได้รบัการรบัรองจากสถานทูต
สวิสเซอรแ์ลนด ์

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล
คริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มดัจ าท่านละ 40,000 บาท 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม 
มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนัน้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนเงนิงวดแรก (ท่านละ
30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มดัจ าท่านละ 40,000 บาท 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วนั บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วนั บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องขอหกั 80 % ของราคาทวัร ์
• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกนิ  10 วนั เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการทีไ่ด้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรบัจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพกัทีค่อนเฟิรม์มาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาส
แกรนลายน้ิวมือ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บริษทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด 
ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี
ซ่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ี
เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว่้าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋
เครื่องบินถ้าออกตัว๋มาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื่องจากบรษิทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซึ่งตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND 
คนืได ้ 



- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าหอ้ง 100% 
ในทนัท ี 
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100%
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามท่ีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รบั
โทรศพัท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน 
รายการเดนิทาง  บรษิทัของสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ 
และจะส ารองตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะให้กรุป๊คอน
เฟิรม์ 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยุดงานหรอืการก่อจราจล ภยัธรรมชาต ิ  
รถตดิ  ท าใหไ้ม่สามารถกนิ-เทีย่วและพกัโรงแรมไดค้รบถ้วนตามโปรแกรมทวัรท์ีร่ะบุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่
คนืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะถอืเป็นเหตุสุดวิสยัที่เกดิขึ้นโดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัค่าชดเชย
ใด ๆ ทัง้สิน้จากทางสายการบนิ แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ้ึ่งผลประโยชน์สูงสุดทีลู่กคา้พงึจะไดร้บัอย่างเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการเปลีย่นแปลงการเดินทาง หรือยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นสุดวิสยั โดยจะพยายามให้
เกดิประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของสาย
การบนิ สภาพทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิ สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวิยาวจนท าใหโ้ปรแกรมต่อไปเสยีหาย แต่ยงัคงจะรกัษา 
มาตราฐานการบรกิาร และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมอืนเดมิ 
4.ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบในส่วนทีเ่ป็นทรพัยส์นิส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรอื ทัง้หมด อาทเิช่น พาสปอรต์, 
ของมคี่า, กระเป๋าเงนิ, กระเป๋าเดนิทาง เป็นต้น 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์
** เอกสารในการย่ืนวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศนูยร์บัแปลภาษาท่ีได้รบัการรบัรองจากสถานทูตสวิสเซอรแ์ลนด์

เท่านัน้ ** 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทวัร ์(ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 
1.  หนังสอืเดนิทางที่เหลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป ถ้ามหีนังสอืเดนิทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่าง

เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2. รปูถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง 2X1.5 น้ิว จ านวน 2 รูป (ใชร้ปูส ีพื้นฉากหลงัสีขาวเท่านัน้ อายุรูปไม่เกนิ 6 เดอืน เหมอืนกนั

ทัง้ 2  รูป)  
 



รปูถ่ายวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์
รูปถ่ายวซี่าส าหรบัการยื่นขอวซี่ามเีงื่อนไขดงันี้ 
1.สพีืน้หลงัสขีาว 
2.ขนาด 2 นิ้ว 
3.ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหน้าหรอืศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดทีเ่หมอืนตวัจรงิ 
โปรดทราบว่า รปูถ่ายย่ืนวีซ่า จะต้องมีลกัษณะถกูต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ) ตู้ถ่ายรปูมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ท่ีภายในศนูย ์TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถงึตวัอย่างภาพถ่ายทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน โดยมเีครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", ส าหรบั
ภาพถ่ายทีไ่ดม้าตรฐาน ซึ่งเป็นขอ้ก าหนดของการยื่นขอวซี่าเชงเก้น 

คณุภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

                                                      ใกล้เกินไป                       
ไกลเกินไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถงึศรษีะ และดา้นบนของหวัไหล ่เพื่อสามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจน 
ภาพถ่ายจะต้องชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มรีอยเป้ือนของหมกึหรอืน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะต้องหนัหน้าตรง และมสีผีวิทีเ่ป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส ์หรอื บิก๊อายในการถ่ายรูป 
3. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล/ เอกสารเพิม่เติมกรณี
อื่น ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาสูตบิตัร (ส าหรบัเดก็ต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์: เดนิทางต้องยื่นเอกสารเพิม่เตมิดงันี้  
7.1 เดก็เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิามารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้ 
และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกับครอบครวั (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตวั ณ วนัทีย่ื่นวีซ่า
ดว้ย) 

7.2 เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุ
ว่า มารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  (แม่ต้องมาแสดงตวั ณ วนัทีย่ื่นวซี่าดว้ย) 

7.3 เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุ
ว่า บดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตวั ณ วนัทีย่ื่นวซี่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่ารา้ง หรอืเสยีชวีติ ต้องแนบใบหย่า หรอื ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 



7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอรต์ของพ่อ และ แม่ (หากไม่มใีหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม)่ 
7.6 เดก็อยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้
นัน้ เช่น ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผูร้บัผดิชอบเดก็ เดก็อยู่ในความปกครองของผูอ้ื่น จะต้อง
มหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พรอ้มแนบหลกัฐาน
ของบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้ี่เดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ัน้  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจรงิเท่านัน้**จดหมายรบัรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวนัลา และประเทศทีเ่ดนิทาง (ตวัจรงิอายุไม่
เกนิ 1 เดอืน) 

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษิทัฯ ทีม่รีายชื่อผูป้ระกอบกจิการ พรอ้มทัง้เซน็ชื่อรบัรอง
ส าเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 1 เดอืน) 

8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
8.3 กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัฯ : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง  เงนิเดอืน 
ในจดหมายรบัรองการท างานต้องมหีวักระดาษบรษิทัและตราประทบับรษิทัดว้ย (ในจดหมายงานไม่ต้องระบุวนัลางาน
และประเทศทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว หรอื ถ้าจ าเป็นต้องระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศทีจ่ะเดนิทางให้
ครบทุกประเทศ เรยีงล าดบัประเทศทีจ่ะเดนิทางไปใหถู้กต้อง และใส่วนัเดนิทางใหถู้กต้องตามวนัที่เดนิทาง) พิมพเ์ป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้  (ตวัจรงิอายุไม่เกนิ 1 เดือน) + สลิปเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

8.4 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิอายุไม่เกนิ 1 เดอืน) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษานัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ระบุชัน้ปีที่ศกึษา พิมพเ์ป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้ / พรอ้มส าเนาบตัรนักเรยีน นักศกึษา  (ตวัจรงิอายุไม่เกนิ 1 เดอืน) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกจิส่วนตวั, ท าอาชพีอสิระ ต้องพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบรูป
ถ่ายสถานทีท่ างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงนิ (บญัชีออมทรพัยเ์ท่านัน้) 
9.1  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์ท่านัน้  พร้อมน าเล่มจริงมาแสดงวนัท่ีย่ืนวีซ่า 
▪ กรณีเงนิฝากออมทรพัย ์(ยอดเงนิในสมุดบญัชธีนาคาร ต้องมไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวซี่า 1 ท่าน และ ต้อง
มกีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงนิเขา้ไปในครัง้เดยีวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวซี่าเดด็ขาด!!) 
▪ สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซึ่งออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชฝีากประจ า และ บญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ****** 
10.  ในกรณีทีม่ผูีร้บัรองค่าใชจ้่าย ต้องมเีอกสารเพิม่เตมิดงันี้  
10.1 จดหมายจากผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดนิทางกบัผู้รบั
รองค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น และต้องเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ 
สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหห้ลานได)้- กรณี
เป็นสามภีรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบยีน และรบัรองค่าใชจ้า่ยกนั ต้องใชเ้อกสารดงันี้ 

▪ เขยีนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนกนั 
▪ กรณีมลีูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกดิของลูก  
▪ กรณีไม่มลีกูดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบยีนบา้นทัง้ของสามแีละภรรยา โดยทะเบยีนบา้นของทัง้สองต้องอยู่บา้นเดยีวกนั  
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ทีจ่ะใชย้ื่นวซี่า 1 ชุดของผูร้บัรองค่าใชจ้่าย  



10.3 ขอหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ต้องมอีายุไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัทีไ่ดค้วิยื่นวี
ซ่า พรอ้มทัง้ต้องระบุ จ านวนเงนิเป็นตวัเลขลงในหนังสอืรบัรองดว้ย เช่นท่านไดค้วิยื่นวซี่าวนัที ่ 18 กนัยายน 
2557  หนังสอืรบัรองการเงนิจากทางธนาคารทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่า ต้องออกให ้ ณ วนัที ่ 4 กนัยายน 2557  หรอื 
หลงัจากนัน้เท่านัน้  จดหมายรบัรองจากธนาคารใหร้ะบ ุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 
โดยไม่ต้องระบุวนั และประเทศทีเ่ดนิทาง (ชื่อในหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอรต์ วนัทีข่อหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคารใหน้ าส าเนาหน้าพาสปอร์ต
ไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายุทีม่อีายุเกนิกว่า 70 ปีบรบิูรณ์กรุณาแนบใบรบัรองแพทยว่์าสามารถเดนิทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่า 
12. กรณีผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวซี่าอิตาล ีณ ประเทศทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  

*** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ เป็นเพยีงขอ้เบื้องต้นทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทูต ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ 

***** ส าหรบัคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****  

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนังสอืเดนิทางต้องมเีพยีงตราประทบัของทางราชการเท่านัน้ 
2. การขดีเขยีนหรอืประทบัเครื่องหมายอื่นใดในหนังสอืเดนิทาง ถอืว่า “ หนังสอืเดนิทางช ารุด ” อาจถูกปฎเิสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรอืถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนัน้อกี 
 

 


