
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น่ังรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ทีสุ่ดของสวติเซอร์แลนด์ 
น่ังรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป์ 

น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 
ขึน้เขากรอนเนอร์แกรต ถ่ายรูปและชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น 

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศทีส่วยงาม  เมืองซ่ึงสงวนสถานทีไ่ว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ  
หมู่บ้านกรีเมนซ์สถานที่ตากอากาศทีอ่ยู่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านแบบสวสิทีร่ายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์  

เทีย่ว เมืองเวเวย์ เมืองตากอากาศทีส่วยงามและเงียบสงบถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ ชาล ีแชปปลิน้ และ ประติมากรรมส้อม  
หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ Iseltwaldเป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienzจากซ่ีร่ีย์เกาหลช่ืีอดัง Crash Landing On You 

เทีย่วเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจําเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลกั 

 
 

 
 
 
 



วนัแรก       กรุงเทพฯ–มิลาน (อติาล)ี 

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

20.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอติาลี  โดยเท่ียวบินท่ี QR 833 / QR 123แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีส่อง      มิลาน – ทริาโน่ – น่ังรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง  

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองทริาโน่(ประมาณ 180 
กม.)เมืองเล็กๆ อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลีและ
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ใหท้่านได้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางกบัววิสองขา้งทางทั้งบา้นเรือนรูปทรงอิตาเลียน  
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 1) 
บ่าย นาํคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาที ) รถไฟ

สายเก่าแก่ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด ์ เป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์
เพลิดเพลินกบับรรยากาศทิวทศัน์ท่ีสวยงามผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซ่ึงเป็นภาพท่ีน่า
ประทบัใจเป็นอยา่งยิง่สร้างความเพลิดเพลินใหท้่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่เขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตาก
อากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ นอกจากน้ีแลว้เมืองตาก
อากาศแห่งน้ียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง ให้ ท่านถ่ายรูปความงดงามของ
ทะเลสาบเซนตม์อร์ริทซ์ 

 
 
 
 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้างคืน ณ HotelSteffaniหรือระดับเดียวกนั(คืนท่ี 1) 
 
 
 
 



วนัทีส่าม   อนัเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเทีย่วชมเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 3) 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ  ตามสไตลเ์มืองสกีรีสอร์ท เป็น เมืองในหุบเขา
บรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตลส์วสิ มีภูเขา แอลป์สูงชนัลอ้มรอบ เมืองอนั เดอร์ แมททน์ั้นมี
นกัท่องเท่ียวไม่มากนกั และในช่วงฤดูหนาวจะมีนกัเล่นสกีมาเล่นสกีท่ีเมืองน้ี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 4) 
บ่าย นาํคณะน่ังรถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส Glacier Express(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที ) 
 หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส เตม็ หรืองด ใหบ้ริการ ทางบริษทัขอ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนรถไฟไปเป็นขบวนอ่ืนท่ีเดินทางใน

เสน้ทางเดียวกนัและววิเดียวกนัผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์ , สะพาน, หุบเหว, สวติแก
รนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง  2,000 กวา่เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารนํ้าแขง็ท่ีผา่น
ใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่  1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็น
เจา้ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ 
โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและนํ้ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้มีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวอิสระกบัการเดินเท่ียวชม
เมือง 

 
 

 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 พกัค้างคืน ณ Hotel Simi หรือระดับเดียวกนั(คืนท่ี 2) 

หมายเหตุ : เน่ืองจากหอ้งพกัในเมืองเซอร์แมทซ์มีจาํนวนจาํกดั หากท่ีพกัในเมืองเซอร์แมทซ์เตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินาํท่านเขา้
พกั บริเวณเมืองไกลเ้คียงแทน 

 

วนัทีส่ี่      ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 6) 
จากนั้นนาํท่านข้ึนรถไฟไปยงัยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพ่ือให้ท่านได้ถ่ายรูปกบั ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขา
กรอนเนอร์แกรตเป็นจุดทีถ่่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยทีสุ่ด)  ชม ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนียน์าํไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์  Big Thunderในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ  
 
 
 
 



 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 7) 
บ่าย  อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมเมืองเซอร์แมทท์  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขา เ ศรษฐกิจในทอ้งถ่ินส่วน

ใหญ่มาจากการท่องเท่ียว ประมาณคร่ึงหน่ึงของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร  มีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกใหม้ายงัเมืองน้ีจากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ โดยรถไฟ จากนั้นนาํท่านกลบัข้ึนรถโคช้เพื่อเดินทาง
ไปยงัหมู่บ้านกรีเมนซ์ Grimentzเป็นหมู่บา้นและเป็นสถานท่ี ตากอากาศ ท่ีอยูบ่นภูเขา สูงจากระดบันํ้าทะเล 1,620 
เมตร ณ หมู่บา้นแห่งน้ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่รู้ลืมอิสระใหท้่านไดด่ื้มดํ่าเดินชมบรรยากาศของหมู่บา้นบนภูเขา ได้
อยา่งเตม็ท่ี เป็นบรรยากาศแบบสวสิ ท่ีรายลอ้มไปดว้ย เทือกเขาแอลป์ โครงสร้างส่วนใหญ่ของ อาคารบา้นเรือน 
โรงแรม ร้านอาหาร ทาํจากไมส้ไตลส์วสิอยา่งแทจ้ริง 

 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
 พกัค้างคืน ณ Hotel Cristalหรือระดับเดียวกนั(คืนท่ี 3) 
 

วนัทีห้่า     กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น – เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน –อนิเทอร์ลาเค่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 9) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Veveyเมืองท่ีอยูติ่ดกบัทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของ
เมืองเวเวยน์ั้นคือเป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยงามและเงียบสงบ จนนกัแสดงตลกช่ือดงัขององักฤษ ชาลี แชปปล้ิน 
หลงใหลจนมาใชชี้วติบั้นปลายอยูท่ี่เมืองน้ี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั  อนุสาวรีย์ 
ชาล ีแชปปลิน้ และ ประติมากรรม ส้อม ท่ีปักอยูใ่นทะเลสาบเจนีวา เป็นส้อมสแตนเลสสูง 8 เมตร กวา้ง 1.3 เมตร ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ใหม่ของเววีว่อเวยส้์อมขนาดใหญ่เป็นปติมากรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการ
จดัตั้งพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัอาหารALIMENTARIUMออกแบบโดย ชอง ปิแอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอร์แลนด ์เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็น
อยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้Unesco  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 10) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  จากนั้นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ย่านมาร์คกาสเซยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ี

ปลอดมลพิษไม่ใหร้ถยนตว์ิง่ผา่นจึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว นาํชมอาคารเก่า อายุ  200–300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ 
ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี เดินทางเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคาร
โบราณชมนาฬิกาไซ้ท์กลอ็คเค่นอายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา กรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ีมี
นํ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเปียซ Spiezเพื่อนาํท่านชมทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของ ทะเลสาบธูน ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองสเปียซและเมืองอินเทอร์ลาเกน้ และบริเวณใกลก้นันั้นจะเป็น
ท่ีตั้งของ ปราสาทสเปียซ ท่ีสร้างข้ึน ในปี ค.ศ. 933 โดยกษตัริย ์รูอร์ฟ ท่ี 2 แห่ง เบอร์กนัดี และมีไร่องุ่นท่ีปลูกตาม
เนินเขาไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่นเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์
ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง 
มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีท่ีงดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารพืน้เมือง(ม้ือท่ี 11)  ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ทีขึ่น้ช่ือของสวิ ตเซอร์แลนด์

ทั้ง3ชนิด เร่ิมต้นจากชีส //เน้ือสัตว์ และ ช็อคโกแลต 
 
 
 
 

 พกัค้างคืน ณ City oberlanf Hotelหรือระดับเดียวกนั(คืนท่ี 4) 
 
 



วนัทีห่ก      เลาเทอร์บรุนเน่น–พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทีสุ่ดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปีหมู่บ้านอเิซล์
ทวาลด์ – ลูเซิร์น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 12) 
 
 
 
 
 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ข้ึนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพ่ือนําท่านขึน้รถไฟ สายจุงเฟราบาห์
เนน ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า
บานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวสิ
ชาเลต ์ฝงูววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ลาํธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ี
มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่ว
ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลน์ไชเด็ก  รถไฟท่ีจะนาํท่านเดินทางลอด
อุโมงคท่ี์ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ถึง สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป Top of 
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx 
นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ  จากนั้นนาํท่าน ชม ถํา้นํา้แข็ง 
1,000 ปี ท่ีสร้างโดยการเจาะธารนํ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมววิทิวทศัน์
และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่าํการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก พร้อม
ซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัเมนูทีด่ีทีสุ่ด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว(ม้ือท่ี 13) 
 
 
 
 
 
บ่าย  จากน้ันนําท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยงัสถานีรถไฟ ไอเกอร์ เกลทเชอร์ เพ่ือนําท่านขึน้กระเช้า The V-Cableways(

กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ ISELTWALDเป็นหมู่บา้นเล็ก 
ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยววิทิวทศัน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ 
สดช่ืนสบายตา นํ้าในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบและมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง 
Crash Landing On You ท่ีมาถ่ายทาํ ณ สถานท่ีแห่งน้ี  ใหท้่านเดินเล่นชมเมืองท่ีสวยงามน้ีจากนั้นออกเดินทางโดยรถ
โคช้สู่ เมืองลูเซิร์นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดนาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(ประมาณ 77 กม. 



ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.  )เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่เวยีวาลดส์แตร์ทเตอร์อนัหมายถึงทะเลสาบ
ส่ีพนัธรัฐ 

 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 14) 
 พกัค้างคืน ณ Astoria Hotelหรือระดับเดียวกนั(คืนท่ี 5) 
 

วนัทีเ่จ็ด    อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –นํา้ตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 15) 
นาํท่านชมอนุสาวรีย์สิงโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ท่ี
เสียชีวติในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติั
ใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792นาํท่านชมทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มอง
ไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มี
ถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะมีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบาน
สะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมืองและนกัท่องเท่ียว 
จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ท่ีมีอายมุากกวา่  
600 ปี ท่ีสร้างทอดตวัขา้มแม่นํ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี  14 โดยสะพานแห่งน้ีถือวา่เป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุด
ของยโุรป จากนั้นมีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวสิเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวสิฯ 
ช็อคโกแล็ต ,ของซูวเีนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้าน
ตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก(ประมาณ 30 กม.)เป็นเมืองเล็ก 
ๆ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของสวติเซอร์แลนดแ์ต่ปัจจุบนัซุกคือเมือง
ท่ีรวยท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตํ่าท่ีสุดในโลก ทาํใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรอง
ราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบของโลกอีกดว้ย 
 

 
 
 
 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 16) 
บ่าย  นาํท่านชม CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้า

ขาวและนาฬิกาท่ีตั้งอยูเ่ป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของพระจนัทร์ ได ้ใหท้่านอิสระเดินเล่น



ชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวสิฯนาํ
คณะชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้านานาชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรป แม่นํ้าแห่งน้ีเกิดข้ึน
จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ท่ีกั้น
พรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี สัมผสัความตระการตาของสายนํ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกนาํคณะออกเดินทางสู่เมืองซูริก(ประมาณ 34 กม.) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เป็น
ศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซ่ึงรวมไปถึงทั้งการจราจรทางบกและการจราจรทางอากาศ ซ่ึง

บางคร้ังเมืองซูริกมกัถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของสวติเซอร์แลนด ์โดยในปี 2006-2008เมืองซูริ กไดรั้บรางวลั
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวติดีท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 17) 
 พกัค้างคืน ณ Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกนั(คืนท่ี 6) 
 

วนัทีแ่ปด  ซูริก–สะพานมุนสเตอร์ –ถนนบานโฮฟซตราสเซ่– กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
นาํท่านไปยงั เมืองซูริค  นาํท่าน ชมสะพานมุนสเตอร์MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เช่ือมระหวา่ง 
วหิารเฟรามุนสเตอร์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.853 โดยพระเจา้หลุยส์แห่งเยอรมนั และ วหิารโกรสมุนสเตอร์ สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1100สร้างตามความประสงคข์องกษตัริยช์าส์ลเลอมาญมหาราช สะพาน แห่งน้ีทอดขา้มแม่นํ้า Limmat ในเมืองซู
ริก  จากบนสะพานจะ มองเห็นบา้นเรือนสองฝ่ังแม่นํ้า ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพื้นท่ี
เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินเท่ียวชมไดแ้บบชิล ๆ เรียกไดว้า่เป็นจุดท่องเท่ียวหา้มพลาดของเมืองซูริ คเลยก็
วา่ไดแ้ละมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On You ท่ีมาถ่ายทาํ ณ สถานท่ีแห่งน้ีอิสระใหท้่าน
ไดเ้ดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนน
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงโดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ 
ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู หราสมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
กรุงซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
 

 
  
 
 



16.40 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 096/QR 836แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบิน
โดฮา  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

วนัทีเ่ก้า      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

13.10 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 แกรนด์ สวติเซอร์แลนด์  9 วนั  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่3 – 11 มิ.ย. (วนัเฉลมิฯพระราชินี) 129,888 28,000 
วนัที ่17 – 25 มิ.ย. 129,888 28,000 
วนัที ่13 – 21 ก.ค. (วนัอาสาฬหบูชา + วนัเข้าพรรษา) 132,888 28,000 
วนัที ่27 ก.ค. – 4 ส.ค. (วนัเฉลมิฯพระเจ้าอยู่หัว) 132,888 28,000 
วนัที ่12 – 20 ส.ค.(วนัแม่แห่งชาติ) 132,888 28,000 
วนัที ่16 – 24 ก.ย.  132,888 28,000 
วนัที ่30 ก.ย.– 8 ต.ค. 132,888 28,000 
วนัที ่ 12 – 20 ต.ค.  132,888 28,000 
วนัที ่ 21 – 29 ต.ค.(วนัปิยมหาราช) 132,888 28,000 
วนัที ่11 – 19 พ.ย.  129,888 28,000 
วนัที ่30 พ.ย. – 8 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาติ) 126,888 28,000 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม **  

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทวัร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน **  

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดินทางน้อยกว่า  20 ท่าน*** 

ทุกท่านทีร่่วมเดินทางต้องมี 
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ- 19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  



สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วซ่ีา ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินกาํหนด (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า  COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ ยืน่ปกติ(ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กบั ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5) ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ฟรังก์สวสิต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวสิ ต่อท่าน 
7)   ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 ก่อนข้ึนเคร่ืองบินจากเมืองไทยและขาออกจากยโุรป 



8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเม่ือมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ  
9)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้  
10)  เอกสารท่ีตอ้งแปลในการยืน่วซ่ีาตอ้งผา่นการแปลจากศูนยรั์บแปลภาษาท่ีไดรั้บการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด ์

 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์***  
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัไม่ว่าผลของวซ่ีาจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา  
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 



 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีข่อมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทนัเวลานัดหมายตามทีส่ถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั  ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม  100% 
ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวสิัย โดยจะพยายามใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต , 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
** เอกสารในการย่ืนวซ่ีาต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาทีไ่ด้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เท่าน้ัน ** 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
 

รูปถ่ายวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
รูปถ่ายวซ่ีาสาํหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 



3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ทีภ่ายในศูนย์ย่ืนวซ่ีา 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

ใกล้เกนิไปไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือนํ้ามนั  
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  ,
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน  



8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทางพมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท ์( Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาไทยพร้อมตราประทบัจากธนาคารนําเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ี****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี  
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาฝร่ังเศส ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

วนัทีม่าย่ืนวซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นสําเนา เช่นทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย  



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 

 

 

 

***** สําหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

 
 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 
 


