
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ !!! ขึน้ 2 เขา !!! เขากรอนเนอร์แกรต และ เขาอลาลนีฮอร์น ภูเขาที่มีช่ือเสียงในเทือกเขาแอลป์ 
น่ังรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป์ 

เมืองโลคาร์โน ซ่ึงเป็นเมอืงตากอากาศทางตอนใต้ทีมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล 
เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซ่ึงสงวนสถานทีไ่ว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ 

เมืองซาสเฟ่ เมืองตากอากาศฉายา “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์” 
หมู่บ้านกรีเมนซ์ สถานที่ตากอากาศที่อยู่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านแบบสวสิที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์  

ทะเลสาบเบลาเซ่  ชมน ้าในทะเลสาบ ที่ใสราวกบัแก้วคลสิตัลใสสีน ้าเงินอมฟ้า 
หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซ่ีร่ีย์เกาหลช่ืีอดัง Crash Landing On You 

เมืองสไตน์อมัไรน์ ชมระเบียงของบ้านเรือนที่มเีอกลกัษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็นแบบเฉพาะตัวไม่ซ ้ากนั 
 
 

  



วันที่แรก          กรุงเทพฯ – ซูริค 

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

20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโด
ฮา  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

 

วันที่สอง       ซูริค – เซนต์ มอริตซ์ – เมืองโลคาร์โน – จัตุรัสเพยีซซ่า แกรนด์ 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมือง
ตากอากาศและศนูยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุด
หรูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เป็นตน้แบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอ่ืนๆ นอกจากน้ีแลว้เมืองตากอากาศแห่งน้ียงัเคยไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง เมืองน้ีตน้ก าเนิดของการท่องเท่ียวในฤดูหนาวยอ้นกลบั
ไปในช่วงปลายทศวรรษท่ี 18 และจากเมืองสกีแห่งแรกกไ็ดพ้ฒันาใหก้ลายเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกในการเล่นสกี ใหท่้านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ อิสระใหท่้านเดินชม เมืองเซนต์ มอ
ริตซ์ เมืองท่ีเงียบสงบและรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม เลือกหาซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึก ถ่ายรูปกบับรรยากาศ
ภายในเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์โน ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศทางตอนใตที้มีเสน่ห์ชวนใหห้ลงใหลอีกเมืองหน่ึง

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือเขาแอลป์และทะเลสาบโลคาร์โน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการจดั
เทศกาลภาพยนตร์ริมทะเลสาบ โดยมีการจดัฉายภาพยนตก์ลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ จัตุรัสเพยีซซ่า แกรนด์  
Piazza Grande อิสระใหท่้านเดินชมเมืองโลคาร์โน ในตวัเมืองมีร้านขายสินคา้พ้ืนเมืองตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นม 
มากมายหลากหลายร้านใหเ้ลือกซ้ือ และพลาดไม่ไดก้บัการเดินชมความสวยงามของทะเลสาบโลคาร์โนท่ีสวยงาม 
บริเวณท่าเรือและถนนเลียบทะเลสาบ 

 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 



   พกัค้างคืน ณ  Hotel Garni Muralto Locarno   หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 1)  
 
วันที่สาม   โลคาร์โน – อนัเดอร์แมทท์ – รถไฟ กลาเซีย เอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเลก็ๆ ตามสไตลเ์มืองสกีรีสอร์ท เมืองในหุบเขา
บรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตลส์วิส มีภเูขาแอลป์สูงชนัลอ้มรอบ เมืองอนัแมททน์ั้นมีนกัท่องเท่ียว
ไม่มากนกั และในช่วงฤดูหนาวจะมีนกัเล่นสกีมาเล่นสกีท่ีเมืองน้ี และเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาข้ึน
รถไฟสายกลาเซียร์ เอก็เพรส เขา้ไปยงัเมืองเซอร์แมทท ์
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย น าคณะน่ังรถไฟ กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที ) 
  หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส เตม็ หรืองดใหบ้ริการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนรถไฟไปเป็นขบวนอ่ืนท่ีเดินทางใน

เส้นทางเดียวกนั และวิวเดียวกนั 

   ผ่านชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิตแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ี
สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแข็งท่ีผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ 
“เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์นสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊ส
และน ้ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและรถมา้มีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ  Hotel Pollux  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 2) 

หมายเหตุ : เน่ืองจากหอ้งพกัในเมืองเซอร์แมทซ์มีจ านวนจ ากดั หากท่ีพกัในเมืองเซอร์แมทซ์เตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเขา้
พกั บริเวณเมืองไกลเ้คียงแทน 

 

วันที่ส่ี      เซอร์แมทท์ – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – ซาสเฟ่ Saas-Fee 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 



จากนั้นน าท่านข้ึนรถไฟไปยงัยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพือ่ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบั ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขา
กรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์
ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7)  
บ่าย  อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขา เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินส่วน

ใหญ่มาจากการท่องเท่ียว ประมาณคร่ึงหน่ึงของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกใหม้ายงัเมืองน้ี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ทาสซ์ โดยรถไฟ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาซ โดยรถไฟ 
และนัง่รถโคช้เดินทางต่อไปยงั เมืองซาสเฟ่ Saas-Fee เป็นเมืองตากอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สงวนสถานท่ีไวใ้หมี้
แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน ้ ามนัเขา้ไปในเมืองรีสอร์ทแห่งน้ี เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหุบเขาซาส 
(Saas) ในแควน้วาเลย ์เมืองซาสเฟ่เป็นหมู่บา้นท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และไดรั้บการปรับให้เขา้กบัความ
ตอ้งการของแฟนกีฬาฤดูหนาวสมยัใหม่ มากไปดว้ยโรงแรมและรีสอร์ทท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ค านิยามของการ
ท่องเท่ียวของ เมืองซาสเฟ่ คือ "Die Perle der Alpen" (ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์) เน่ืองจากลอ้มรอบดว้ยยอดเขา
ทั้งหมด 13 ยอดเขาท่ีสูงกวา่ 4,000 เมตร อิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซาสเฟ่ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณ  Hotel Ferienart Resort & Spa หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 3) 
 
วันที่ห้า       ซาสเฟ่ – เขาอลาลนีฮอร์น – ถ า้น ้าแขง็ Ice Pavilion – หมู่บ้านกรีเมนซ์  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 
 
 
 
 



จากนั้นน าท่านข้ึนยอดเขาอลาลนีฮอร์น ดว้ยกระเชา้และต่อดว้ยรถรางไต่เขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก Metro Alpin ข้ึนไปยงั
เขามิทเทลอลาลีนเพ่ือน าท่านไปชม ยอดเขาอลาลนีฮอร์น เป็นภเูขาท่ีมีช่ือเสียงในเทือกเขาแอลป์สวิส และเป็นยอด
เขาท่ีนิยมมากส าหรับนกัปีนเขา ถึงยอดเขามิทเทลอลาลีนท่ีระดบัความสูง 3,457 เมตรจากระดบัน ้าทะเล จากนั้นน า
ท่านออกไปสมัผสักบัลานหิมะ ลานสกี ใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชม ถ า้น ้าแขง็ Ice Pavilion 
ภายในถ ้าแห่งน้ีมีประติมากรรมการแกะสลกัน ้าแขง็มากมาหลายช้ินเรียงรายอยูต่ามทางเดินในอุโมงคข์องถ ้าน ้าแขง็
จากนั้นน าท่านลงจากยอดเขากลบัลงมาท่ี เมืองซาสเฟ่ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 10) 
บ่าย   น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บ้านกรีเมนซ์ Grimentz เป็นหมู่บา้นและเป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีอยูบ่นภเูขา สูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 1,620 เมตร ณ หมู่บา้นแห่งน้ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่รู้ลืม อิสระใหท่้านไดด่ื้มด ่าเดินชมบรรยากาศ
ของหมู่บา้นบนภเูขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นบรรยากาศแบบสวิสท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ โครงสร้างส่วนใหญ่ของ
อาคารบา้นเรือน โรงแรม ร้านอาหาร ท าจากไมส้ไตลส์วิสอยา่งแทจ้ริง อิสระใหท่้านเดินชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ ได้
ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
  พกัค้างคืน ณ Hotel Cristal หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 
 

วันที่หก     กรีเมนซ์ – เวเวย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิน้ – ประติมากรรมส้อม – กรุงเบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – ทะเลสาบเบลาเซ่ 
– อนิเทอร์ลาเค่น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Vevey เมืองท่ีอยูติ่ดกบัทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของ
เมืองเวเวยน์ั้นคือเป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยงามและเงียบสงบ จนนกัแสดงตลกช่ือดงัขององักฤษ ชาลี แชปปล้ิน 
หลงใหลจนมาใชชี้วิตบั้นปลายอยูท่ี่เมืองน้ี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั อนุสาวรีย์  
ชาล ีแชปปลิน้ และ ประติมากรรมส้อม ท่ีปักอยูใ่นทะเลสาบเจนีวา เป็นสอ้มสแตนเลสสูง 8 เมตร กวา้ง 1.3 เมตร  ซ่ึง
เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ของเววี่วอเวยส์อ้มขนาดใหญ่เป็นปติมากรรมท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการ
จดัตั้งพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995 จากนั้นน าท่านออก



เดินทางสู่จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์าร ยเูนสโก ้ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย  จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ ย่านมาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนั เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตท่ี

ปลอดมลพิษไม่ใหร้ถยนตว์ิ่งผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ 
ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคาร
โบราณชม นาฬิกาไช้ท์กลอ็คเค่น อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา กรุงเบิร์นยงัเป็นเมืองท่ี
มีน ้าพมุากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั วนอุทยานเบลาเซ่ ชมความสวยงามของ 
ทะเลสาบเบลาเซ่ BLAUSEE หรือทะเลสาบสีน ้าเงิน ซ่ึงเรียกตามสีของน ้าในทะเลสาบ ท่ีใสราวกบัแกว้คลิสตลัใสสี
น ้าเงินอมฟ้า และทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ ปลาเทราต ์ ท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย ตามต านานเล่ากนัวา่ ณ 
ทะเลสาบแห่งน้ีมีคู่รักหนุ่มสาวคู่หน่ึง มกัจะมานดัพบกนัอยูท่ี่น่ีเป็นประจ า จนวนัหน่ึงฝ่ายชายมีอนัตอ้งจากไปก่อน 
ท าใหห้ญิงสาวคนน้ีมกัจะมาร้องไหค้ร ่ าครวญอยูท่ี่ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นประจ า จึงมีการท าอนุสรณ์เป็นรูปป้ันหญิงสาว
ผูน่้าสงสารคนน้ีไวใ้ตท้ะเลสาบ  

 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด ์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท่้านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง 
มีสวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารักสร้างสีสนัใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีท่ีงดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ยอิสระใหท่้านถ่ายรูปชมเมือง  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูฟองดูว์แบบต้นต าหรับ ที่ขึน้ช่ือของสวิส ทั้ง 3 ชนิด 
เร่ิมต้นจากชีส //เนือ้สัตว์ และ ช็อคโกแลต (ม้ือท่ี 14) 

 
  พกัค้างคืน ณ Krebs Hotel หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5) 
 
  พกัค้างคืน ณ Hotel Krebs หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5) 
 
วันที่เจ็ด     อนิเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองหมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซ่ึงรายลอ้ม

ไปดว้ยวิวทิวทศัน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนกจ็ะมีแต่สีสนัเขียว ๆ สดช่ืนสบายตา น ้าในทะเลสาบเป็นสีฟ้า



สวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On You ท่ีมาถ่ายท า ณ 
สถานท่ีแห่งน้ี ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองท่ีสวยงามน้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 77 กม. ใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 1 ชม. ) เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย น าท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดี 

ท่ีเสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสูป้้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติั
ใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนกจ็ะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลเูซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนน
เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะมีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง 
เช่นกหุลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเท่ียว 
จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ ท่ีมีอายมุากกวา่ 
600 ปี ท่ีสร้างทอดตวั ขา้มแม่น ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแห่งน้ีถือวา่เป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุด
ของยโุรป จากนั้นมีเวลาใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ 
ช็อคโกแลต็ ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน 

 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือท่ี 17) 
  พกัค้างคืน ณ  Astoria Hotel หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 6) 
 
วันที่แปด      ลูเซิร์น – เมืองซุก – เมืองสไตน์อมัไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ – เมืองซุริก –  ถนนบานโฮฟซตราสเซ่-  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเลก็ ๆ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนดแ์ต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ โดยเรียกเกบ็ค่าภาษีในอตัราต ่า
ท่ีสุดในโลก ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบ



ของโลกอีกดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยูเ่ป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของ
พระจนัทร์ได ้ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 19) 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์อมัไรน์ STEIN AM RHEIN เป็นเมืองเลก็ๆ สวยงามและมีเสน่ห์อีกเมือง

หน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ตั้งอยูท่างทิศเหนืออยูติ่ดกบัแม่น ้าไรน์ มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนี 
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองน้ีคือบริเวณเมืองเก่า จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ RATHAUSPLATZ ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ย
อาคารบา้นเรือนในยคุกลางตกแต่งดว้ยภาพเขียนเฟรสโกท่ีฝาผนงับอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ในยคุกลางมีสีสนัสวยงาม 
อีกทั้งแต่ละอาคารกจ็ะมีระเบียงเลก็ๆ ยืน่ออกมาซ่ึงแต่ละระเบียงนั้นมีเอกลกัษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็นแบบ
เฉพาะตวัไม่ซ ้ากนั บริเวณจตุัรัสแห่งน้ีจะเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลากลางของเมืองสไตน์อมัไรน์ และตรงบริเวณใจ
กลางจตุัรัสมีน ้าพรูุปป้ันของทหารแห่งสมาพนัธรัฐสวิสเก่า Soldier of the Old Swiss Confederacy ยนืถืออาวธุและ
โล่ห์อยูบ่นยอดของน ้าพ ุอิสระใหท่้านเดินชม เมอืงสไตน์อมัไรน์ ท่ีแสนสวยงามไดต้ามอธัยาศยั น าท่านไปยงั เมืองซู
ริค น าท่านชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเลก็ ๆ เช่ือมระหวา่ง วิหารเฟรามุนสเตอร์ 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.853 โดยพระเจา้หลุยส์แห่งเยอรมนั และวิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1100 สร้างตาม
ความประสงคข์องกษตัริยช์าส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งน้ีทอดขา้มแม่น ้า Limmat ในเมืองซูริก  จากบนสะพาน
จะมองเห็นบา้นเรือนสองฝ่ังแม่น ้า ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานกเ็ป็นพ้ืนท่ีเมืองเก่า เป็นถนนเลก็ 
ๆ ท่ีสามารถเดินเท่ียวชมไดแ้บบชิล ๆ เรียกไดว้า่เป็นจุดท่องเท่ียวหา้มพลาดของเมืองซูริคเลยกว็า่ได ้ และมาโด่งดงั
สุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี อิสระใหท่้านไดเ้ดินชม ถนน
บานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดบันานาชาติวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี 
ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูหรา 



 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 20) 
  พกัค้างคืน ณ Hotel Glärnischhof by Trinity หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 7)  
 
วันที่เก้า    ซูริค – น ้าตกไรน์ – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 21) 
 
 
 
 
 
 

 อออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาส์เซ่น น าคณะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ี
ส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เร่ิมจากเป็นล าธารเลก็ๆผา่นลิค
เท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ ท่ีกั้นพรหมแดนระหวา่งประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ละประเทศเยอรมนันี สมัผสั
ความตระการตาของสายน ้าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่
สนามบินกรุงซูริคเพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

16.40 น.  เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลีย่นเคร่ืองที่
สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
วันที่สิบ     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

13.10 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 

 

 



 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ / พกัหอ้งสามคน 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัท ี23 ก.ย. – 2 ต.ค. 146,999 38,000 

วนัท ี7 – 16 ต.ค. 146,999 38,000 

วนัท ี21 – 30 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 146,999 38,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ทุกท่านที่ร่วมเดนิทางต้องมี  
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

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

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  



5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป 16 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 
7)   เอกสารท่ีตอ้งแปลในการยืน่วีซ่าตอ้งผา่นการแปลจากศนูยรั์บแปลภาษาท่ีไดรั้บการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด ์

 
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000
บาท)  

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 



 ในการยืน่วีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

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

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลกูคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 



4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
** เอกสารในการยืน่วีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เท่าน้ัน ** 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พ้ืนฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
 

รูปถ่ายวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยืน่ขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพ้ืนหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยืน่วีซ่า จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ยืน่วีซ่า 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพ่ือสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผิวท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 



6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพ่ือเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้ งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะต้องมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกลุ , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกลุเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ยืน่วีซ่า 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถกูปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถกู Blacklist 

หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

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

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลกู  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พ่ือเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าฝร่ังเศส ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลกูคา้ 
 

วันทีม่ายืน่วีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างที่เป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันที่ยืน่วีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถกูปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถกู Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 
 


