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น่ังรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวติเซอร์แลนด์ 
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น่ังรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมปิระเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ 
น่ังรถไฟชมววิท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

ขึน้ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ  
เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ 

 
 
 

 
 
 

 
 
ก าหนดการเดินทาง ปี 2563  
เดือนกมุภาพนัธ์ : วนัที่ 10 – 18 ก.พ. (วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา)  // 22 ก.พ. – 1 มี.ค.   
เดือนมีนาคม  : วนัที ่9 – 17 ม.ีค.  //  26 มี.ค. – 3 เม.ย.  
เดือนเมษายน  : วนัที่ 4 – 12 เม.ย.  (วนัจักรี และ วนัสงกรานต์) //  5 – 13 เม.ย.  (วนัจักรี และ วนัสงกรานต์) //   
                          10 – 18 เม.ย.  (วนัสงกรานต์) //  26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วนัแรงงาน) //  30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วนัแรงงาน) 
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วนัที่แรก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี 

16.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี QR 833 / QR 123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

วนัที่สอง       มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดนิชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน

ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ เมืองเลก็ๆ 
อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลิน
ตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือนรูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ  

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟ

สายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์  เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซ่ึงเป็น 
ภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่สร้าง ความเพลิดเพลินใหท่้านตลอดการ
เดินทาง จนกระทัง่เขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนยก์ลาง
กีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ นอกจากน้ี
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แลว้เมืองตากอากาศแห่งน้ียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง ใหท่้าน ถ่ายรูป
ความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ์  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
  พกัที่ : Hotel Reine Victoria หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม   อนัเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดนิเท่ียวชมเมือง  
                  – ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆท่ีมีความสวยงามมีเวลาใหท่้านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็น        ท่ี
ระลึก เมืองท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบ  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าคณะน่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผา่นชมภูมิประเทศท่ี

งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแ์คน
ยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ี
ปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ ท่ีผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมือง
ตากอากาศท่ีสวยงาม ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ 
ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้ม
รถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว...อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมือง  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกัที่ : Hotel Simi  หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที่ส่ี        น่ังกระเช้า CABLE CAR พซิิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – น่ังรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  
ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลยัโลซาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ใหท่้านได ้“น่ังกระเช้า CABLE CAR” ข้ึนสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 
ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบั
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือมช่ืนชม
กบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของ
หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลาน
หิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชม
บรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูน
วอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder    ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบ
ท่ีสวยงามยิง่นกั สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมความประทบัใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
บ่าย  เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ น าท่านออกเดินทางผา่นมองเทรอซ์ เมืองพกัผอ่น

ตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ” คฤหาสน์ 
และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7 กิโลเมตร 
ระหวา่งทางแวะถ่ายภาพท่ีระลึกกบั ปราสาทชิลลอง ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชา
ของท่านเคาท ์ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่  หลายในสมญานามชาร์
ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และ 
ดยคุ แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด ์น าคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ ซ่ึงเป็นท่ี
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ประทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 และทรงทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีอีกดว้ย น าคณะช่ืนชม
บรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ,ยา่นช๊อปป้ิงปลาแช็งฟร็องชวัส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอนั
เก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยโุรป ใหท่้านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรติ 
ศาลาทรงจตุัรมุขสร้างดว้ยไมส้กัและไมเ้น้ือแขง็ ซ่ึงสร้างข้ึนเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ปี 
แห่งการสถาปนาความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและสวิตเซอร์แลนด ์ เม่ือปี พ.ศ. 2549 จากนั้นใหท่้าน
ถ่ายรุปดา้นหนา้ มหาวิทยาลยัโลซาน (Lausanne University)  อนัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของทุก
พระองค ์ สมเดจ็พระพี่นางทรงศึกษาทางดา้นวิชาเคมี รัชกาลท่ี 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะท่ีพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเม่ือหลงัทรงครองราชสมบติัแลว้ไดเ้ปล่ียนเป็นสาขาวิชา
กฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื่อความเหมาะสมกบัพระราชภารกิจแห่งพระมหากษตัริย”์ 

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 พกัที่ : Novotel Lausanne Bussigny หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่ห้า      โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหม ี– หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อนิเทอร์ลาเค่น – ช๊อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวา
ทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวต่อจากนั้นน าท่านชมเมืองเจนีวา เมือง
ท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ย
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาด
สากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ น า้พุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็น
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สญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา ถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรม
การผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่

จนไดรั้บการอนุรักษ ์ และประกาศใหเ้ป็น มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ Unesco 
จากนั้นน าคณะชม สวนกหุลาบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงท่ีจุดน้ีสามารถชมทิวทศัน์
ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง น าคณะชมเท่ียวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตวท่ี์
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซ่ึงปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไปอยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่น ้า 
จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ย
ร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิ่งผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อาย ุ
200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด 
และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไชท้ก์ลอ็คเค่นอายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอก
เวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตรั์ทฮาวน์       และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองท่ีมีน ้าพมุากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป ใหท่้าน
ไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอซไตน์ ซ่ึงเคยใชชี้วิตอยูใ่นเมืองน้ี...ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะออก
เดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศ
สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟ
ราอนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยา่ง
ท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย 

ค า่ รับประทานอาหารพืน้เมือง ให้ท่านได้ล้ิมลองเมนูฟองดวูแ์บบต้นต าหรบั ท่ี
ขึน้ช่ือของสวิส ทัง้ 3 ชนิด เร่ิมต้นจากชีส //เน้ือสตัว ์และ ชอ็คโกแลต 



 

EU GG GG09 9D QR 

 

 พกัที่ : City oberlanf Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่หก     พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงท่ีสุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศข้ึนมุ่งหนา้ข้ึนสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดนิทางท่านจะได้ชม
ววิทิวทัศน์แบบสวสิเซอร์แลนด์ขนานแท้ ท่ีมีทุ่งหญ้าอนัเขียวขจี ดอกไม้
ป่าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้น
หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ ฝงูววัพื้นเมืองท่ีกระจดั
กระจายแทะเลม็หญา้อยูท่ัว่บริเวณ ล าธารน ้าธรรมชาติเลก็ๆท่ีใสสะอาด
และฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าใหค้ณะไดรั้บ
ความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมววิท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง
แห่งแอลป์  แล้วเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเดก็
รถไฟท่ีจะน าท่านเดนิทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวสิฯได้ขุดเจาะ
ไว้ท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระท่ังถึงสถานีรถไฟท่ีสูง
ท่ีสุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มี
ความสูง 4,158 เมตร (13, 642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่
ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้
ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว 
บ่าย  พร้อมน าคณะเขา้ชม ถ า้น า้แข็ง1,000ปี ICE PALACE ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชม

น ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต PLATEAU พร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ



 

EU GG GG09 9D QR 

 

ตามอธัยาศยั...ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลู
เซิร์น LUCERNE เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัที่ :  Astoria Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัที่เจ็ด     ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น า้ตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มอง
ไปทางไหนกจ็ะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็น
อาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริม
ทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่น
กหุลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ
ชาวเมือง และนกัท่องเท่ียว น าคณะเขา้ชม          อนุสาวรีย์สิงโต ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละ
จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศ
ฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือ
วนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ใหค้ณะไดเ้ดินช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนั
เก่าแก่ ท่ีมีอายมุากกวา่ 600 ปี ท่ีสร้างทอดตวั ขา้มแม่น ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแห่งน้ีถือวา่เป็นสะพาน
ไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุดของยโุรป มีเวลาใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ 
มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแลต็ ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของ
สวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเลก็ ๆ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนดแ์ต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ โดยเรียกเกบ็ค่าภาษีในอตัราต ่าท่ีสุดใน
โลก ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบของโลก
อีกดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยูเ่ป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้
ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก น าคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดน
เยอรมนั-สวิสฯ น าคณะชมความสวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป 
แม่น ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็น
ล าธารเลก็ๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ท่ีกั้นพรหมแดน
ระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี สมัผสัความตระการตาของสาย
น ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก น าคณะออก
เดินทางสู่ เมืองซูริค ZURICH   เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เป็น
ศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซ่ึงรวมไปถึงทั้งทางทาง
บกและการจราจรทางอากาศ ซ่ึงบางคร้ังเมืองซูริกมกัถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของสวิตเซอร์แลนด ์ โดยในปี 
2006-2008 เมืองซูริกไดรั้บรางวลัเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกัที่ : Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่เปด        ซูริก – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารม้ือ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองซุริกใหท่้านไดเ้ดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความ
ยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดสองขา้งทางลว้น
แลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจ านวน
มาก จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้าลิมแมท็ บริเวณถนนลิมแมท็คีย ์มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่น
เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆเมือง พร้อมช๊อปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของวสิเซอร์แลนด ์

 น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อท าการเช็คอิน และท าTAX REFUND 
18.05 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ การ์ตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบิน

โดฮา  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 
 
วนัที่เก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

13.30 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 
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(พกัหอ้งคู่) จ่ายเพ่ิม 

วนัที่ 16 – 24 ม.ค. 2563  82,900 25,000 

วนัที่ 23 – 31 ม.ค. 2563 82,900 25,000 

วนัที่ 10 – 18 ก.พ. 63(วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา)   82,900 25,000 

วนัที่ 22 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563  82,900 25,000 

วนัที่ 9 – 17 มี.ค. 2563  82,900 25,000 

วนัที่ 26 ม.ีค. – 3 เม.ย. 2563 82,900 25,000 

วนัที่ 4 – 12 เม.ย.  (วนัจกัรี และ วนัสงกรานต์) 89,999 25,000 

วนัที่ 5 – 13 เม.ย.  (วนัจกัรี และ วนัสงกรานต์) 89,999 25,000 

วนัที่ 10 – 18 เม.ย.  (วนัสงกรานต์) 89,999 25,000 

วนัที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วนัแรงงาน) 89,999 25,000 

วนัที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วนัแรงงาน) 89,999 25,000 
** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
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***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวนั จ านวนคนและมค่ีาใช้จ่ายที่ทางสายการบนิก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นส าคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวสิ ต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยโุรป 15 ฟรังก์สวสิ ต่อท่าน 

7)     เอกสารที่ต้องแปลในการย่ืนวซ่ีาต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาท่ีได้รับการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด์ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

• ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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• ทางบริษทัจะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดนิทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 
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• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
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** เอกสารในการย่ืนวซ่ีาต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาท่ีได้รับการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด์เท่านั้น ** 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  
 

รูปถ่ายวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยืน่ขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 2 น้ิว 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ท่ีภายในศูนย์ TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
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                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ด ี
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิม่เติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 
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7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา
และประทบัตราบริษทัฯ (อายสุ าเนาไม่เกิน 1 เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน ใน
จดหมายรับรองการท างานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย (ในจดหมายงานไม่ตอ้งระบุวนัลางานและ
ประเทศท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว หรือ ถา้จ าเป็นตอ้งระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศท่ีจะเดินทางใหค้รบทุก
ประเทศ เรียงล าดบัประเทศท่ีจะเดินทางไปใหถู้กตอ้ง และใส่วนัเดินทางใหถู้กตอ้งตามวนัท่ีเดินทาง) พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น  (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) + สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
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8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
9.1  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น  พร้อมน าเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
▪ กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 
▪ สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
▪ กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
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รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมาย
รับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ี
เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้
พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 


