
 

 

 

 

นั#งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที#งดงามของเทือกเขาแอลป์ 

นั#งรถไฟชมวิวท่องเที#ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

นั#งรถไฟชมวิว Golden Pass เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที#สวยงามของเทือกเขาแอลป์ 

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที#สวยงาม  เมืองซึ#งสงวนสถานที#ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิN 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง  

เดือนมกราคม 65  : วันที# 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 



 

เดือนกุมภาพันธ์ 65 : วันที# 11 – 19 ก.พ. (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)  // วันที# 28 ก.พ. – 8 มี.ค. 

เดือนมีนาคม 65 : วันที# 11 – 19 มี.ค.  // วันที# 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 
วันที#แรก     กรุงเทพฯ – ซูริค 

16.30 น.  U คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที5 สนามบินสุวรรณภูมิ ชั]น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

เจา้หนา้ที5บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที5นั5งขึDนเครื5อง 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที#ยวบินที# QR 839 / QR 093 แวะเปลี#ยนเครื#องที#ท่าอากาศ

ยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์   

วันที#สอง   เซนต์ กอลเลน – ทะเลสาบ คอนสแตน – เซ็นต์มอริทซ์ –-คูร์ 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค หลงัผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ กอลเลน 

(St.Gallen) นาํท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเซนต์ กอลเลน (St.Gallen Cathedral) จากดา้นนอก มหาวิหารสไตลบ์า

รอคแห่งนีD  สร้างขึDนในช่วงราชวงศค์าโรลิงเจียน หรือราวๆ ศตวรรษที5 8 และมหาวิหารแห่งนีDยงัเป็นมีห้องสมุดที5

เก็บหนงัสือเก่าแก่ในยุคทองของราชวงศค์าโรลิงเจียนกว่า 160,000 เล่ม จากนัDนนาํท่านไปยงั จัตุรัสกอลลสั (Gallus 

Square) และย่านเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูป เลือกซืDอของที5ระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนัDนนาํท่านออก

เดินทางสู่ เมืองโรชาซ Rorschach เพื5อนาํท่านไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบคอนสแตน Constance Lake หรือ

ทะเลสาบโบเดนเซ่ (ภาษาเยอรมนั) ทะเลสาบแห่งนีD เป็นทะเลสาบที5เชื5อมกนัถึง 3 ประเทศไดแ้ก่ เยอรมนี ออสเตรีย

และ สวิตเซอร์แลนด ์

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

บ่าย  นาํคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีที5มีชื5อเสียงระดบัโลก เมืองตากอากาศ

ฤดูหนาวที5แสนสงบ นอกจากนีDแลว้เมืองตากอากาศแห่งนีDยงัเคยไดร้ับเลือกให้เป็นสถานที5แข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดู

หนาวถึง 2 ครัD ง ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ จากนัDนนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองคูร์ เมือง

เก่าแก่ที5สุดอีกเมืองหนึ5งประเทศสวติเซอร์แลนด์ที5มีประวตัศิาตร์ยาวนานมาตัDงแต่ยคุโรมนัรุ่งเรืองและมีภาษา

ทอ้งถิ5นที5เก่าแก่และมีเอกลษัณ์เฉพาะตวันั5นคือภาษาโรมองค ์

 

 

 

 

 

 

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

ã พักค้างคืน ณ Hotel ABC Chur หรือระดับเดยีวกัน (คืนที5 1) 

 

 



 

วันที#สาม   คูร์ – อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที#ยว 

                  ชมเมือง  

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืDอที5 3) 

นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท ซึ5งเป็นเมืองเล็กๆที5มีความสวยงามมีเวลาให้ท่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็น        

ที5ระลึก เมืองที5มีบรรยากาศเงียบสงบ  

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

บ่าย  นาํคณะนั#งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที5งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทัDงอุโมงค,์ 

สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที5สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที5ปก

คลุมดว้ยธารนํDาแข็งที5ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที5สวยงาม ตัDงอยู่บนความสูงกว่า 

1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ5งสงวน

สถานที5ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิ_  โดยห้ามรถที5ใชแ้ก๊สและนํDามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการ

นกัท่องเที5ยว...อิสระกบัการเดนิเที5ยวชมเมือง  

 

 

 

 

 

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

ã พักค้างคืน ณ Hotel Simi  หรือระดบัเดียวกัน (คืนที5 2) 

วันที#สี#       นั#งรถไฟขึ]นเขากรอนเนอร์แกรต – ลานหิมะ – นั#งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  ปราสาทซิลลอง – 

โซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืDอที5 6) 

จากนัDนนาํท่านขึ]นรถไฟไปยงัยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื5อให้ท่านไดถ่้ายรูปกบั ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขา

กรอนเนอร์แกรตเป็นจดุที5ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที5สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที5มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอ

แปลกตาจนราชาการ์ตนูวอลท์ดิสนียน์าํไปเป็นแบบเครื5องเล่นบิcกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ 

ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที5สวยงามยิ5งนกั สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

เที#ยง  ä รับประทานอาหารเที#ยง ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 7) 



บ่าย  เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที5ระลึกดา้นหนา้ ปราสาทชิลลอง ซึ5งสร้างขึDนโดยบญัชา

ของท่านเคาท ์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที5รู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึ5 งหลงัศตวรรษที5 13 

เป็นที5ประทบัโปรดปรานของเคาน ์และ ดยคุ แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ ซึ5ง
เป็นที5ประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที5 9 และทรงทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนีD อีกดว้ย นาํคณะ

ชื5นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ,ย่านช๊อปปิD งปลาแช็งฟร็องชวัส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอ

ดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยโุรป ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ศาลาทรง

จตัุรมุขสร้างดว้ยไมสั้กและไมเ้นืDอแข็ง ซึ5งสร้างขึDนเนื5องในวโรกาสที5พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองศิริราชสมบตัคิรบ 60 ปี และเนื5องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพนัธ์ระหว่างไทย

และสวิตเซอร์แลนด์ เมื5อปี พ.ศ. 2549 จากนัDนให้ท่านถ่ายรุปดา้นหนา้ มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University)  

อนัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของทุกพระองค ์ สมเด็จพระพี5นางทรงศึกษาทางดา้นวิชาเคมี รัชกาลที5 8 ทรงศึกษาวิชา

นิติศาสตร์ ขณะที5พระเจา้อยู่หัวรัชกาลที5 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมื5อหลงัทรงครองราช

สมบตัิแลว้ไดเ้ปลี5ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื5อความเหมาะสมกบัพระราชภารกิจ

แห่งพระมหากษตัริย”์ 

 

 

 

 

 

 

คํ#า   ä รับประทานอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 8) 

ã พักค้างคืน ณ Novotel Lausanne Bussigny หรือระดบัเดียวกนั (คืนที5 3) 

วันที#ห้า      โลซานน์ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – นั#งรถไฟ Golden Pass – ชไวซีเมน – อินเทอร์ลาเค่น  

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืDอที5 9) 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตัDงอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที5มีรูปคลา้ยพระจนัทร์ครึ5ง

เสีD ยวต่อจากนัDนนาํท่านชมเมืองเจนีวา เมืองที5ว่ากนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสที5แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ย

สวนสาธารณะที5สวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึกสหประชาชาต,ิ สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาด

สากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํ]าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที5สามารถส่งนํDาขึDนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลกัษณ์อย่างหนึ5งของเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสําคญัของอุตสาหกรรม

การผลิตนาฬิกาที5มีต่อเจนีวา จากนัDนนาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที5ตัDงอยู่ริมทะเลสาบ

เจนีวา ไดชื้5อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์บา้นเรือนริมทะเลสาบ 

 

 

 

 

 



เที#ยง  ä รับประทานอาหารเที#ยง ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 10) 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  ให้ท่านไดอิ้สระระหว่างรอขึDนรถไฟสาย Golden Pass ถ่ายรูปกบั ทะเลสาบมองเทรอซ์ (ทะเลสาบเดียวกนักบัเจนีวา)  

สมควรแก่เวลานาํท่านขึ]นรถไฟชมวิวสาย Golden Pass จากเมืองมองเทรอซ์ไปยงัเมืองชไวซีเมน ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั5วโมงถึงเมืองชไวซีเมน นาํคณะออกเดนิทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอ

เบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตัDงอยู่ระหว่างทะเลสาบ

สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ5งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนั

ลือชื5อ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนีDแหละคอืสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที5หลายคนยงัไม่เคยไดสั้มผสั และ

ยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรื5อง วนันีD ที5รอคอย 

คํ#า รับประทานอาหารพื]นเมือง (มืDอที5 11) ให้ท่านได้ลิ]มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ที#ขึ]นชื#อของสวิส ทั]ง 3 ชนิด 

เริ#มต้นจากชีส //เนื]อสัตว์ และ ช็อคโกแลต 

 

 

 

 

ã พักค้างคืน ณ City oberlanf Hotel หรือระดบัเดียวกัน (คืนที5 4) 

วันที#หก     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที#สุดในยโุรป – ลานหิมะ – ถํ]านํ]าแข็ง 1,000 ปี – เบิร์น – บ่อหมี – บ้านอัลเบิร์ต 

ไฮส์ไตน์ 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืDอที5 12) 

 

 

 

 

 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขึDนสู่เมือง เลาเทอร์บรุนเน่น เพื#อนําท่านขึ]นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์

เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที5มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า

บานสะพรั5งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี5ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บ้านหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิส

ชาเลต์ ฝูงววัพืDนเมืองที5กระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทั5วบริเวณ ลาํธารนํDาธรรมชาติเล็กๆที5ใสสะอาดและฉากหลงัที5

มีภูเขาหิมะตัDงตระหง่านขาวโพลน ซึ5 งจะทําให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ5ง นั#งรถไฟชมวิวท่องเที#ยว



ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี#ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที#สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที5จะนาํท่านเดินทางลอด

อุโมงค์ที5ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที5ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั#งถึง สถานีรถไฟที#สูงที# สุดในยุโรป Top of 

Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ5งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํDาแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  

นักท่องเที5ยวหลายๆคนบอกว่าที5นี5สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีDปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน

ตลอดทัDงปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนัDนนําท่าน ชม ถํ]านํ]าแข็ง 

1,000 ปี  ที5สร้างโดยการเจาะธารนํDาแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํDาแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนัDนชมวิวทิวทศัน์

และสัมผสัหิมะที5ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที#ทําการไปรษณีย์ที#สูงที#สุดในโลกพร้อม

ซืDอของที5ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั นําท่านขึDน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที5ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต 

ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงคฟ์ราวยอร์ค-หลงัคา

ยุโรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดนีD เหมือนมาไม่ถึง 

เที#ยง   ä รับประทานอาหารเที#ยง ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 13) บนยอดเขาจุงเฟรา 

 

 

 

 

 

บ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื#อนําท่านขึ]นกระเช้า 

The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล ์ หลงัจากนัDนนาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมือง

หลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที5ยวที5มีชื5อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ5งจนไดร้ับการอนุรักษ ์ และประกาศ

ให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้ Unesco นาํคณะชมเที5ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตวที์5เป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองซึ5งปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไปอยู่บริเวณสนามหญา้ริมแม่นํDา จากนัDนนาํคณะเดนิทางเขา้สู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่าน

เมืองเก่าซึ5งปัจจุบนั เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตที5ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนตว์ิ5งผ่าน จึงเหมาะกบัการ

เดินเที5ยว นาํชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที5มีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองนีD เขา้สู่ ถนนครัม

กาสเซ เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชม นาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที5มี

โชวใ์ห้ดูทุกๆชั5วโมงที5นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนตว์ินเซนตร์ัทฮาวน์       และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองที5มีนํDาพุ

มากที5สุดเมืองหนึ5งในยุโรป ให้ท่านไดเ้ดินเที5ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอซไตน์ ซึ5งเคยใชชี้วิตอยู่ใน

เมืองนีD ...ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 

 

 

 

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

ã พักค้างคืน ณ Ambassador Hotel  หรือระดับเดยีวกัน (คืนที5 5) 



วันที#เจ็ด         เบิร์น – ซุก – ลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – ซูริค  

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืDอที5 15) 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตัDงอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที5มีรายไดเ้ฉลี5ยนอ้ยที5สุด

ของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองที5รวยที5สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตํ5าที5สุดในโลก 

ทาํให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัตดิอนัดบัเมืองที5สะอาดที5สุดหนึ5งในสิบของโลกอีก

ดว้ย ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ที5มีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างขึDนในศตวรรษที5 13 

หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที5ตัDงอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที5สามารถบอกขา้งขึDน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้ให้

ท่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก จากนัDนออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น 

LUCERNE เมืองที5ไดชื้5อว่านกัท่องเที5ยวบนัทึกภาพไวม้ากที5สุด  

 

 

 

 

 

เที#ยง  ä รับประทานอาหารเที#ยง ณ ภัตตาคาร (มืDอที5 16) 

บ่าย นาํท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ5งเป็นทะเลสาบสวยงามตัDงอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนกจ็ะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 

ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด

ระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั5ง เช่นกุหลาบและทิวลิป 

อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนกัท่องเที5ยว นาํคณะเขา้ชม อนุสาวรีย์

สิงโต ที5สร้างขึDนเพื5อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื5อสัตยแ์ละจงรักภกัดี ที5เสียชีวติในการอารกัขา

พระเจา้หลุยส์ที516แห่งประเทศฝรั5งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวตัิใหญ่ เมื5อวนัที5 10 สิงหาคม 

ค.ศ.1792 ให้คณะไดเ้ดินชื5นชมในความเก่าแกข่องเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ ที5มีอายุ

มากกว่า 600 ปี ที5สร้างทอดตวั ขา้มแม่นํDารอยส์ ตัDงแต่ศตวรรษที5 14 โดยสะพานแห่งนีD ถือว่าเป็นสะพานไมที้5มีความ

เก่าแก่ที5สุดของยุโรป จากนัDนมีเวลาให้ท่านไดช้อ้ปปิD งสินคา้ขึDนชื5อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีด

พบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที5ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี5ห้อต่างๆที5มีชื5อเสียงของ

สวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื5อดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน นาํท่านเดินทางสู่เมืองซุริกให้

ท่านไดเ้ดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือชื5อที5มีความยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็น

ถนนที5เป็นที5รู้จกัในระดบันานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปปิD ง โดยตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที5ตัDงของ

ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเครื5องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจาํนวนมาก จากนัDนให้ท่าน

ไดเ้ดินเล่นเที5ยวชมบรรยากาศเรียบแม่นํDาลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย ์

 

 

 

 

 



 

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

ã พักค้างคืน ณ Astoria Hotel หรือระดบัเดียวกัน (คืนที5 6) 

วันที#แปด    นํ]าตกไรน์ – กรุงเทพฯ  

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืDอที5 18) 

 

 

 

 

 

 อออกเดินทางสู่เมือง ชาฟเฮาส์เซ่น นาํคณะชมความสวยงามของนํ]าตกไรน์ ซึ5งเกิดจากแม่นํDาไรน์สายนํDานานาชาติที5

สําคญัที5สุดในยุโรป แม่นํDาแห่งนีD เกิดขึDนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ5มจากเป็นลาํธารเล็กๆผ่านลิค

เท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ ที5กัDนพรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ละประเทศเยอรมนันี สัมผสั

ความตระการตาของสายนํDาตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นที5ระลึก นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริค 

ZURICH   เป็นเมืองที5มีชื5อเสียงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึ5งรวมไปถึงทัDงทาง

ทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ5งบางครัD งเมืองซูริกมกัถูกเรียกว่าเมืองหลวงวฒันธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดยใน

ปี 2006-2008 เมืองซูริกไดร้ับรางวลัเมืองที5มีคุณภาพชีวิตดทีี5สุดในโลกอีกดว้ย สมควรแก่เวลานาํคณะออกเดินทางสู่

สนามบินซูริคเพื#อเตรียมเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.55 น. Q เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที#ยวบินที# QR 096/QR 836 แวะเปลี5ยนเครื5องที5ท่าอากาศ

ยานนานาชาติฮามดัประเทศประเทศกาตาร์   

วันที#เก้า     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

12.40 น.  คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัด ี

¶¶¶¶¶¶ขอบคุณท่านที#ใช้บริการ¶¶¶¶¶¶ 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  9  วัน   

โดย  QATAR AIRWAYS 

อัตราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องคู่) 

พกัเดี5ยว 

จ่ายเพิ5ม!

วันที# 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 99,888 25,000 

วันที# 11 – 19 ก.พ. 65(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)   99,999 25,000 

วันที#  28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2565  99,999 25,000 

วันที# 11 – 19 มี.ค. 2565  99,999 25,000 

วันที# 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 2565 99,999 25,000 



 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี#ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ]ามันและภาษีสนามบินเพิ#มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึ]นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื#อการโฆษณาเท่านั]น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิNในการยกเลกิหรือเปลี#ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ทุกท่านที#ร่วมเดนิทางต้องมี  

1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  

2. ท่านตอ้งไดร้ับการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทัDง 2 โดสเรียบรอ้ย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนที5ไดร้ับการยอมรับจาก

องคก์ารสหภาพยุโรป  

 

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื#อนไขต่างๆของบริษัท เมื#อท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท

ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื#อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที#เรียบร้อยแล้ว *** 

อัตรานี]รวม 

1) ค่าตัnวเครื5องบิน (ECONOMY CLASS) ที5ระบุวนัเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที#ทางสายการบินกําหนด (นํDาหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึDน

เครื5องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที5ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที5ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนญุาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ชั#วโมง/วัน) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมที5ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื#องปรับอากาศ 

เนื#องจากอยู่ในภูมิประเทศที#มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ]นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกบัช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลี#ยนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมืDอที5ระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที5และการแสดงทุกแห่งที5ระบุตามรายการ 

8)    ค่าวีซ่าท่องเที5ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื#นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ ์

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

INSURANCE LIMITED (ตามเงื5อนไขกรมธรรม)์ 
 

อัตรานี]ไม่รวม 

1)    ภาษีหัก ณ ที5จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื5นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครื5องดื5มสั5งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที5บริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่านํDาหนกัส่วนที5เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า 1 ชิDน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 



6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 

7) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึDนเครื5องบินจากเมืองไทยและขาออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื5อรอผลตรวจเมื5อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ 

9 )   ค่าใชจ้่ายเกี5ยวกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแต่ละประเทศ (ถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้ 

10)    เอกสารที5ตอ้งแปลในการยื5นวีซ่าตอ้งผ่านการแปลจากศูนยร์ับแปลภาษาที5ไดร้ับการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด์ 

เงื#อนไขการสํารองที#นั#ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้และชาํระเงินมดัจาํ งวดแรก 45,000 บาท  

• ส่วนที#เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั]นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัDนทางบริษทัขอสงวนสิทธิ_ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000

บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจําท่านละ 60,000 บาท 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื5องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที5ได้ชาํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ในการไม่คืนเงินทัDงหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื5นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื5อในคณะมีผูสํ้ารองที5นั5งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื5องจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที5เป็นกรุ๊ปในการยื5นวีซ่า อาทิ ตัnวเครี5องบิน , ห้องพกัที5คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื5นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในการยื#นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื#นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู เพื#อมาสแกรนลายนิ]วมือ 

โดยมีเจ้าหน้าที#ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที#ใช้ในการยื#นวีซ่าท่องเที#ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที5มี

ความประสงค์จะยื5นวีซ่าท่องเที5ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที5สถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื5นวีซ่าเท่านัDน มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที#ท่านยื#นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที#เกิดขึ]นดังต่อไปนี] 

- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัDงสิDนแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 

- ค่าตัjวเครื#องบินที#ออกมาจริง ณ วันยื#นวีซ่า ซึ5งตัnวเป็นเอกสารที5สําคญัในการยื5นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัjวเครื#องบิน

ถ้าออกตัjวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื5องจากบริษทัจองตัnวเป็นตัnวกรุ๊ปซึ5งตัnวกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิNในการยึดค่าใช้จ่ายทั]งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั]งสิ]น 

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

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

สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิNไม่คืนเงินให้ท่าน 



• กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมืองทัDงที5กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที5บริษัทระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิ_ ไม่คืนค่าทวัร์ทัDงหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

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

สํารองตัnวเครื5องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ5 งอย่างใดที5ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน

ส่วนนีD  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที5นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั]นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนที#จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีที5เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํให้ไม่สามารถกิน-เที5ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที5ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ_ ในการที5จะไม่คนื

ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัDงสิDน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที5เกิดขึDนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 

ทัDงสิDนจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้5งผลประโยชน์สูงสุดที5ลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี5ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี5ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ_ ที5จะเปลี5ยนแปลงรายการท่องเที5ยวในกรณีที5มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ที5จะเปลี5ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทัDงนีDขึDนอยูก่บัการเปลี5ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที5ท่องเที5ยวที5มีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ที5จะไม่รับผิดชอบในส่วนที5เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทัDงหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 

** เอกสารในการยื#นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที#ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เท่านั]น ** 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที#สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที5เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึDนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื

สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

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

 

รูปถ่ายวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 

รูปถ่ายวีซ่าสําหรับการยื5นขอวีซ่ามีเงื5อนไขดงันีD 

1.สีพืDนหลงัสีขาว 

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

3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิ5งต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

4.ภาพถ่ายล่าสุดที5เหมือนตวัจริง 

โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื#นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้

ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที#ภายในศูนย์ยื#นวีซ่า 



ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายที5ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครื5องหมาย "✗" และเครื5องหมาย "✓", สําหรับภาพถ่ายที5ได้

มาตรฐาน ซึ5งเป็นขอ้กาํหนดของการยื5นขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ด ี

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล่ เพื5อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื5อความชดัเจน 

ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเปืD อนของหมึกหรือนํDามนั 

ภาพถ่ายจะตอ้งหันหนา้ตรง และมีสีผิวที5เป็นธรรมชาต ิ

ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิcกอายในการถ่ายรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบตัร/ สําเนาใบเปลี5ยนชื5อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ5มเติมกรณีอื5น ๆ  

4. สําเนาบตัรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบา้น 

6. สําเนาสูติบตัร (สําหรับเด็กตํ5ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุตํ5ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื5นเอกสารเพิ5มเติมดงันีD   

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอื5น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ5งออกให้โดยที5ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านัDน และให้

ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ5 งออกให้โดยที5ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านัDนและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื5อบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ5 งออกให้โดยที5ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านัDนและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุชื5อมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื5อเป็นการยืนยนั 

7.5 ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ัDน 

เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทัDงบันทึกการหย่าซึ5 งแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอื้5น จะต้องมี

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

หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที้5เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ัDน  

8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที5มีรายชื5อผูป้ระกอบกิจการ ( สําเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์5มีชื5อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สําเนา) 

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

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO 



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัDน 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเครื5องหมายอื5นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 

ห้ามเขา้ประเทศนัDนอีก 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที5เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั]น ( ตวัจริงอายุไม่เกนิ 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที5เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที5เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั]น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 

เท่านนัDน ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )  

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานัDนว่ากาํลงัศึกษาอยู่ระบุชัDนปีที5ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั]น ( ตวัจริงอายุไม่เกนิ 1 เดือน ) / พร้อมสําเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกจิส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทัDงแนบรูปถ่าย

สถานที5ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั]น) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึ5 งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชื5อ-

นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวันที#ยื#นวีซ่า 

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

ออกของเงินสมํ5าเสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในครัD งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื5นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีที5มีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพิ5มเติมดงันีD   

10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัDน – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรอง

ค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้บุตรได ้/ สามี 

ภรรยา ที5จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันีD 

§ เขียนจดหมายชีDแจงเป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

§ กรณีมีลูกดว้ยกนัให้ใชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสําเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที5จะใชย้ื5นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย  

11. ผูสู้งอายุที5มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื5อเป็นเอกสารประกอบการยื5นวีซ่า 

12. กรณีผูที้5กาํลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื5นขอวีซ่าฝรั5งเศส ณ ประเทศที5ท่านกาํลงัศึกษาอยู่  

 

*** รายละเอียดเอกสารการยื5นขอวีซ่าที5ได้กล่าวมานีD  เป็นเพียงขอ้เบืDองต้นที5ทางบริษัทฯ ได้จดัทําขึDนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ 

วันที#มายื#นวีซ่ากรุณานาํสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทกุอย่างที#เป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลี#ยนชื#อ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันที#ยื#นวีซ่าด้วย 

***** สําหรับคนที#จะใช้เล่มไปที#อื#นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัDน 



2. การขดีเขียนหรือประทบัเครื5องหมายอื5นใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 

หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนัDนอีก 


