
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 3 Row D เคาท์เตอร์สายการบินไทย 
Thai Airways (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

วนัทีส่อง ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี  • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวหิารแห่งกรุง
เบิร์น • เบียล                        ( - / กลางวนั / เยน็ ) 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ดินแดนแห่งขุนเขา และทะเลสาบ โดยเท่ียวบิน TG970 บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้เวลาบิน 11 ช่ัวโมง 45 นาท)ี 

**เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเวลาเดินทางจะเปลีย่นเป็น 01.05 น.** 
06.55 น. ถึงถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich)  สมาพนัธรัฐสวสิ ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ 5 ชัว่โมงในช่วงฤดูร้อน) 
 **เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเวลาถึงจะเปลีย่นเป็น 07.50 น.** 

 มุ่งหนา้สู่ เมืองซุก (Zug) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูริ่มทะเลสาบซุก เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีหลายๆท่านให้
เป็นเมืองผา่น แต่ท่ีน้ีนั้น อดัแน่นไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ พาท่านเดินเล่นท่ีเขตเมือง ท่ีมีหอนาฬิกาความสูง 52 เมตร ท่ี
สร้างข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เช่นเดียวกบัตึกรามบา้นช่องในเขตน้ี นอกจากนั้นยงัมีโบสถโ์กธิคท่ีตั้งอยูใ่นเมือง
อยา่งกลมกลืนมากมาย ซ่ึงลว้นแต่เป็นของดั้งเดิม ปัจจุบนัซุก ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีรวยและสะอาดท่ีสุดใน
สวสิเซอร์แลนด์ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที ่1) 
เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERN) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นครหลวงของประเทศ เมืองแห่งน้ีนอกเหนือจาก
ศูนยก์ลางทางการปกครองแลว้ ยงัเป็นจุดรวมของวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาจนไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองปี 1983 อีกดว้ย  
พาท่านชมความงามของ ย่าน Old town ซ่ึงเป็นยา่นจุดศูนยห์ลางของเมือง ไฮไลทอ์ยูท่ี่ หอนาฬิกานาฬิกาดารา
ศาสตร์ (Zytglogge) ท่ีนอกเหนือจากความเท่ียงตรงแลว้ ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงยงัมีกลไกแสดงรูปป้ันสัตวแ์สนน่ารัก
ใหไ้ดช้มกนัอีกดว้ย ใหท้่านไดซึ้มซบักบับรรยากาศอยา่งไม่รีบเร่ง ถดัไปไม่ไกลจะพบกบั บ้านเลขที ่ 49 ซ่ึงเป็น
บา้นท่ีอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นกัฟิสิกส์ช่ือดงัของโลก เคยมาใชชี้วติอยูใ่นช่วงสั้นๆ ระหวา่งปีค.ศ. 1903-1905 
ปัจจุบนับา้นหลงัน้ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ จากนั้นพา
ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ท่ีคงความงามมาตั้งแต่
ปีค.ศ. 1573 ตบทา้ยดว้ยสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น กบั บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น ้าอาเร โดย ค าวา่ Bern ท่ีเป็น
ช่ือเมืองนั้นมาจากค าวา่ "Baren" ในภาษาเยอรมนัท่ีแปลวา่ "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาองักฤษ ซ่ึงเกิดมาจากใน
สมยัก่อนนั้น ผูค้รองเมืองเบิร์นไดไ้ปออกล่าสัตว ์และสัตวท่ี์ไดก้ลบัมานั้นก็คือหมีนัน่เอง จนท าให้เบิร์นนั้นกลาย
เป็นช่ือของเมือง และมีสัญลกัษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปดว้ย เดินทางไปยงั เมืองเบียล (Biel) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) อีก 1 เมืองแสนน่ารัก เงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผอ่น ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีอยูติ่ดทะเลสาบเบียลอีก
ดว้ย  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที ่2) 
ทีพ่กั  Mercure Hotel Plaza Biel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
 



 

วนัทีส่าม เจนีวา • น า้พุแห่งเจนีวา • ที่ท าการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา  • นาฬิกาดอกไม้  • มองเทรอซ์  
                                   • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวหิารโลซาน • ลูลี ่  ( เช้า / กลางวนั / เยน็ ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่3) 
เดินทางไปยงั เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองปลายตะวนัตกเฉียงใตสุ้ดอนัมี
พรมแดนติดกบัฝร่ังเศส พาท่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ท่ีสวน Jardin Anglais โดยสวนแห่งน้ีนั้น 
นบัวา่เป็นจุดพกัผอ่นและท ากิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ทั้งคนทอ้งถ่ินหรือแมก้ระทั้งนกัท่องเท่ียว ความพิเศษคือดอกไม้
ท่ีน ามาประดับจะข้ึนอยู่กับแต่ละฤดูกาล ในบรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป ผ่านชม Monument National 
อนุเสาวรียอ์นัเป็นสัญลกัษณ์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี1814ก่อนแวะ
ถ่ายรูปด้านหน้าของที่ท าการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา (United Nations Office at Geneva) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี
เมืองน้ี ซ่ึงเจนีวานั้นถือเป็นเมืองท่ีมีองคก์รระหวา่งประเทศตั้งอยูม่ากท่ีสุดในโลก และประเทศไทยนั้นก็ถือเป็น 1 
ใน 193 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ โดยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2489 และพลาดไม่ไดก้บั
การชม น า้พุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau)  น ้าพุสูง 140 เมตร ท่ีพวงพุง่ออกมาทอ้งทะเลสาบ ถึงแมจ้ะเป็นเพียงน ้าพุสาย
เดียวและอาจจะดูไม่ไดอ้ลงัการเหมือนน ้ าพุอ่ืนๆ แต่น ้ าพุแห่งน้ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจาก สร้างข้ึนมาเพื่อลด
แรงดนัน ้ าหลงัจากการกั้นเข่ือนของทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงการสร้างน ้ าพุในคร้ังน้ีนบัเป็นอีกหน่ึงผลงานท่ีแสดงถึง
ความกา้วหนา้ทางวศิวกรรมของทางสวสิเซอร์แลนด ์

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที ่4) 
จากน้ัน เดินทางต่อไปยงั เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) โดยระหว่างนั้นจะเลียบ

ทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 
1,000 ปี ท่ียงัคงความสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงขอยุโรปก็วา่ได ้และเป็นอีก 1 จุดท่ีท่านตอ้งไม่พลาดเม่ือมาเยือนเมือง
มองเทรอซ์ ตวัปราสาทถูกสร้างข้ึนในช่วงสมยัราชวงศ ์SAVOY มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผา่น
ทางของผูเ้ดินทาง รวมไปถึงขบวนสินคา้ต่างๆท่ีสัญจรไปมา ตวัปราสาทมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ และส่ิงท่ีท า
ให้ปราสาทแห่งน้ีมีความพิเศษคือทศันียภาพท่ีอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ีมีพื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 2 
ของยุโรปท่ีมีความสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 
เมืองหลวงแห่งโอลิมปิก และยงัเป็นเมืองท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเคยเป็นท่ี
ประทบัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรคร้ังท่ียงัทรงพระ
เยาว ์พร้อมกบั พระชนก พระชนนี พระเชษฐา พระเชษฐภคินี รวม 5 พระองค์ พาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิม
พระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ศาลาทรงจตุัรมุขแบบไทยสร้างดว้ยไมส้ักและไมเ้น้ือแข็งตั้งโดดเด่นอยู่
ท่ามกลางสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ซ่ึงสร้างข้ึนเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยและสวติเซอร์แลนด ์เม่ือปี พ.ศ. 2549 โดยในวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเ้สด็จพระราชด าเนินมายงัเมืองโลซานน์เป็นการ
ส่วนพระองคเ์พื่อทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทยอยา่งเป็นทางการศาลาไทยแห่งน้ี กระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผูส้นบัสนุนงบประมาณ กรมศิลปากรเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง ผูอ้อกแบบคือพลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกล่ิน ท่าน
เดียวกบัท่ีบูรณะโลหะปราสาทในวดัราชนดัดารามวรวิหาร จากน้ันพาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน 
(Lausanne Cathedral) หรือช่ือเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
ระดบัอาสนวิหารประจ าเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาสนวิหารแห่งน้ีเร่ิมข้ึนในปีค.ศ. 1170 และแลว้



 

เสร็จในปี 1235 ต่อมาอาสนวิหารแห่งน้ีถูกประกาศอุทิศให้แก่พระแม่มารีย์โดยค าประกาศของสมเด็จพระ
สันตะปาปาเกรกอรีท่ี 10ในปี 1275 และเน่ืองจากอาสนวิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินสูง ท าให้ท่านจะสามารถเก็บ
บรรยากาศววิมุมสูงของเมืองโลซานไดย้งัเตม็ท่ี ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูลี ่(Lully) 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที ่5) 
ทีพ่กั  BB LULLY หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่ • ทาซ • เซอร์แมท • น่ังรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอนิเทอลาเก้นท์  
          ( เช้า / กลางวนั / เยน็ ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่6) 
มุ่งหนา้สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) โดยพาท่านเปล่ียนเป็นข้ึนรถไฟท่ีเมือง 
ทาซ (Tasch) เน่ืองจากเมืองเซอร์แมทนั้นเป็นเมืองปลอดมลพิษ รถท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้
ไปในเมือง ส่งผลใหเ้มืองน้ีมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที ่7) 
พิเศษสุด !!! พาท่านน่ังรถไฟกอร์เนอร์การ์ท (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิคท่ีจะพาท่านข้ึนไปยงัยอดเขาอนั
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของ ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาท่ีสูงถึง 4,478 
เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศ และแมทเทอร์ฮอร์นยงัไดป้รากฏในสินคา้และ
บริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทัง่บริษทับริษทัสร้าง
หนงัฮอลลีวดูอยา่ง Paramount Pictures จึงนบัเป็นจุดท่ีววิท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาเยอืนประเทศสวสิเซอร์แลนด ์หากมี
เวลาเหลือ พาท่านลงมาแมทเทอร์ฮอร์นสะทอ้นน ้ าท่ีบริเวณทะเลสาบริฟเฟิลเซ อีกหน่ึงในมุมมหาชน หน่ึงใน
รถไฟไต่เขาสุดคลาสสิกท่ีจะพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาเยือนเมืองเซอร์แมท ซ่ึงเรารวมค่ารถไฟในทัวร์แล้ว ไม่ต้องจ่าย
เพิ่ม พร้อมหัวหน้าทวัร์ดูแลตลอดท่ีเดินทางพิชิตยอดเขา จากน้ันพาท่านเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt 
เมืองเล็กๆท่ีอดัแน่นไปดว้ยความวิเศษเหนือคณานบั ไม่ว่าจะเป็นถนนยา่นใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ท่ี
รวมร้านคา้ต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจดัแสดงใต้
ดินท่ีบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ ์Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนยร์วมใจของชาวเมือง หลงัจากชม
ความงามจนเต็มอ่ิมแลว้ เดินทางต่อไปยงั เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) 
จุดศูนย์กลางของประเทศ ท่ีรายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ  พาท่านเดินชม ความงามและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของเมือง ท่ี  ถนน Hoheweg จุดท่ีครึกคร่ืนท่ีสุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้คุณภาพสวิสไดอ้ยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาขอ้มือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโก
แลตสวิส ท่ี ข้ึนช่ือ หรือแม้แต่ เ ส้ือผ้า  เค ร่ืองประดับก็ย ัง มีให้ท่ านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว  
(ร้านคา้ท่ีน่ีปิดท าการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.) 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พเิศษ!! ให้ได้ท่านลิม้รสเมนู “สวสิชีสฟองดู” เมนูต้นต าหรับทีต้่องลองชิม เม่ือมา
เยือนทีส่วสิเซอร์แลนด์ (ม้ือที่ 8) 

ทีพ่กั City Hotel Oberland หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
 



 

วนัที่ห้า อนิเทอลาเก้น • กรินเดลวลัด์ • พชิิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปป้ันสิงโต • สะพานคาเปล 
ย่าน Old Town           ( เช้า / กลางวนั /  - ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่9) 
น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) ตั้งอยูใ่นเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอ
เบอร์ฮาสลีรัฐแบร์นเมืองอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพิชิตยอดเขายงุฟราว Top Of Europe ตั้งอยูท่ี่ความสูง1,034 เมตร
เหนือระดบัน ้ าทะเลด้วยทศันียภาพท่ีเป็นหุบเขาท่ีมีบา้นสไตล์สวิสชาเลยต์ั้งอยู่โดยรอบท าให้มีความสวยงาม
แปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอแลนด์ท่ีคุน้เคย จากนั้น พาท่านน่ังรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์
(Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ท่ีท่ีคู่ควรแก่การพิชิต และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 1912 ผูบุ้กเบิกการสร้างรถไฟสายน้ีนั้นคืออดอล์ฟ กอเยอร์-เซล
เลอร์(Adolf Guyer-Zeller)โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณสูงถึง 16 ล้านฟรังค์ Jungfraujoch ถือเป็น
สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดว้ยความสูง 3,454 เมตรเหนือระดบันา้ทะเลซ่ึงถือเป็นสุดยอดงานวิศวกรรมของ
การสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงคภู์เขาในศตวรรษท่ี 19 เลยทีเดียว เม่ือถึงแลว้ พาท่านชม อุโมงค์น ้าแข็ง 
(Ice Palace) ท่ีเจาะธารน ้าแขง็ลึกเขาไปกวา่ 30 เมตร มีประติมากรรมน ้าแขง็อยูอ่ยา่งมากมาย และคงอุณหภูมิอยูท่ี่ 
-3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอลัไพน์ (Alpine Sensaton) ท่ีจดัแสดงวถีิชีวติ วฒันธรรมและธรรมชาติของ
ชาวเมือง และพาท่านขึน้สู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 เมตร ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ี
ระลึก 

เทีย่ง  พเิศษ บริการอาหารกลางวนับนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกบับรรยากาศของทวิทศัน์สุดอลงัการ (ม้ือที ่10) 
พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองท่ีตอ้งแวะชม 
เพราะเป็นท่ีตั้งของ น า้ตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ท่ีสูงกวา่ 300 เมตร ผา่นซอกหนา้ผาลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง 
และเบ้ืองล่างเป็นหมู่บา้นน่ารักๆ ตดักบัทิวเขาท่ีลอ้มโดยรอบ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) หน่ึงในเมืองท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion 
Monument) ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผูซ่ื้อสัตยต่์อหนา้ท่ีจนวินาทีสุดทา้ย อนุสาวรียน้ี์
คือสัญลกัษณ์ส าคญัของลูเซิร์นท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียวคนไหนพลาดมาท่ีน่ีและพาท่านชม สะพานไม้คาเปิล (Chapel 
Bridge) อนัเป็นลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น ้ า Reuss 
โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บริเวณใกลเ้คียงกนันั้นให้ท่านไดช้มความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตวัเมือง
ใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ดว้ยตวัอาคารสไตลย์โุรปผนวกกบัร้านสมยัใหม่ ท าใหเ้ป็นหน่ึงในความวเิศษของเขต
น้ี 

ค ่า อสิระอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน และเพ่ืออรรถรสทีค่รบถ้วน  
ทีพ่กั Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

วนัที่หก ลูเซิร์น • ชไตน์ อมั ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น า้ตกไรน์ • ซูริค • อสิระช้อปป้ิง     
          ( เช้า / กลางวนั / เยน็ ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่11) 
เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) เมืองทางเหนือติดกับ
ประเทศเยอรมนันี เมืองน้ีมกัไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว แต่นบัไดว้า่เป็นเพชรเม็ดงามท่ีไม่ควรพลาด ชม
ความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น ้าไรน์ และการตกแต่งบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอยา่ง



 

เฟสโกท่ี้ยงัคงความสมบูรณ์ไวไ้ดอ้ย่างสวยงามซ่ึงโดยปกติแลว้ศิลปะเฟสโกน้ั้นจะปรากฏอยู่ภายในอาคารเสีย
มากกวา่ เน่ืองจากมีขั้นตอนการบ ารุงรักษาท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก แต่ท่ีเมืองน้ีท่านจะไดเ้ห็นเฟสโกท่ี้ประทบัอยูใ่นผนงั
ดา้นนอกของอาคารซ่ึงหาชมไดย้ากอย่างยิ่ง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ30 นาที) พาท่านชม น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) เมืองท่ีมีน ้ าตกท่ีกวา้งท่ีสุดของยุโรปโดยมีความ
กวา้งถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีกระแสน ้ าเช่ียวกราดตลอดทั้งปี โดยปริมาณกระแสน ้ าไหลท่ีเคยวดัไดสู้งสุดนั้น
ถึง 700 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที จากน้ันเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองซูริก (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที ่12) 
ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตลอดช่วงบ่ายท่ีบริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมือง อดั
แน่นไปด้วยด้วยร้านรวงต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซ้ือกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น CHANEL, PRADA, LOUIS 
VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และ
อีกมากมาย 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที ่13) 
ทีพ่กั  Dormero Airport Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบินนานาชาติซูริค          ( เช้า / - / - ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่14) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืน
ภาษี (Vat Refund) 

13.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง ** 

 **หลงัวนัที ่31 มีนาคมเป็นต้นไป เวลาถึงจะเปลีย่นเป็น 13.30 น.** 
 

วนัทีแ่ปด สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ        ( - / - / - ) 

06.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 
 **หลงัวนัที ่31 มีนาคมเป็นต้นไป เวลาถึงจะเปลีย่นเป็น 05.30 น.** 

************************************************************** 
หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่

กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 มหัศจรรย์ สวสิเซอร์แลนด์ 8 วนั 5 คืน  

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

เร่ิมเดินทาง  กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

7 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 

TG970/TG971 

69,900 68,900 67,900 9,000 

14 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 69,900 68,900 67,900 9,000 

30 มี.ค. 63 6 เม.ย. 63 74,900 73,900 72,900 11,000 

8 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 79,900 78,900 77,900 11,000 

29 เม.ย. 63 6 พ.ค. 63 74,900 73,900 72,900 12,000 

6 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 73,900 72,900 71,900 12,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม ราคาต่อท่าน 

ช้ันธุรกจิ TG (BKK-ZRH-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าที่ค่ะ ** 90,000 – 120,000 

ในกรณลีูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK- ZRH -BKK) หักออก 20,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 29,900 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-ZRH-BKK) สายการบินไทย Thai Airways (TG)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนา้หนกักระเป๋าการสะสมไมลห์รืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน สูงสุด 1,500,000 บาท/ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์



 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวซ่ิาเชงเกน้ (สวสิเซอร์แลนด)์ 3,500 บาท ช าระพร้อมค่ามดัจ า 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปคนขบัวนัละ 2 CHF รวมทั้งทริป  6 วนั  12 CHF / ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 CHF รวมทั้งทริป  8 วนั 24 CHF / ท่าน 
 รวมทิปทั้งหมด 36 CHF / ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 35 วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 50 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีเจบ็ป่วย 
4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ี
ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีาส่งกลบัมา เพื่อ
กรอกขอ้มูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 



 

8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพกัเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 



 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์
ของท่านเอง** 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศสวติเซอร์แลนด์) 
ย่ืนวซ่ีาแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

 

ในการย่ืนวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   
ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 
 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สี
น า้เงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเด็ดขาด*** 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ  านวน 2 ใบ       
(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ใหช้ดัเจน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 
 หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 

 
 กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง 

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป 
ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไม่รับ 
Bank Statement ท่ีปร้ินเองจาก Internet (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั 
แลว้ ค่อยขอ Statement เพ่ือให้อพัเดทไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัย่ืนวซ่ีา) 

ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

-   ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ 
เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

***ในกรณทีีถื่อพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
 

2. รูปถ่าย 
 



 

- ใช ้Bank Statement ตวัจริง บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกบัมีตราประกับจาก  
ธนาคาร อพัเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวนัย่ืนวซ่ีา ของบุคคลทีอ่อกค่าใช้จ่าย 
 
 

 
 

 
 
 
  

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

 เจ้าของกจิการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

 พนักงานทัว่ไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวนัลา
และประเทศทีเ่ดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ทีป่ร้ินจากอนิเตอร์เน็ต หรือ Bank 
Statement ทีอ่อกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทบั  บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน 
ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 

 



 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต

ดว้ย (บิดา หรือ มารดา ) 
 ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 
 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์และวนัหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         
 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 
การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 
*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  
 
        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 
ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 
โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

             



 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  
ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 
4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   

 


