
 

 

รหัสทัวร BID2000553 
ทัวรยโุรป มหัศจรรย.... สวิตเซอรแลนด พชิิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอรน 8วัน 5คนื 
(TG) 
ซูริค • ซกุ • เบริน • บอหมี  • ยาน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร • บานไอนสไตน • อาสน
วิหารแหงกรุงเบริน • เบียล • เจนีวา • นํ้าพุแหงเจนีวา • ที่ทําการองคการสหประชาชาตแิหงเจนีวา  
• นาฬกิาดอกไม  • มองเทรอซ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน • ศาลาไทยแหงโลซาน • อาสน
วิหารโลซาน • ลูล่ี - ทาซ • เซอรแมท • นัง่รถไฟรถไฟกอรเนอรกราต • ยอดเขากอรเนอรกราต • 
เมืองอินเทอลาเกนท - อินเทอลาเกน • กรินเดลวัลด • พิชิตยอดเขายงุฟราว • เลาเทอรบรุนเนิน • 
ลูเซิรน • รูปปم�นสิงโต • สะพานคาเปล ยาน Old Town • ลูเซิรน • ชไตน อัม ไรน • ชาฟฟ�เฮาเซิน • 
นํ้าตกไรน • อิสระชอปปم�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
22.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภมิูชั้น 4 ประตู 3 Row D เคาทเตอรสายการ

บินไทย Thai Airways (TG) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง ซูริค • ซุก • เบิรน • บอหม ี • ยาน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร • บาน

ไอนสไตน • อาสนวิหารแหงกรุงเบิรน• เบียล  ไ ( - / กลางวัน / เย็น ) 
 

00.35 น. ออกเดินทางสูประเทศสวิสเซอรแลนด ดินแดนแหงขุนเขา และทะเลสาบ โดยเท่ียวบิน 
TG970 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง (ใชเวลาบนิ 11 ชั่วโมง 45 นาที) 
**เดือนมีนาคมเปนตนไปเวลาเดินทางจะเปลี่ยนเปน 01.05 น.** 

 



 

 

06.55 น. ถึงถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich)  สมาพันธรัฐ
สวิส ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมงในชวงฤดูรอน) 
 **เดือนมีนาคมเปนตนไปเวลาถึงจะเปลี่ยนเปน 07.50 น.** 

 มุงหนาสู เมืองซุก (Zug) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูริมทะเลสาบซุก 
เปนเมืองเล็กๆ ที่หลายๆทานใหเปนเมืองผาน แตท่ีนี้นั้น อัดแนนไปดวยมนตเสนห 
พาทานเดินเลนที่เขตเมือง ที่มีหอนาฬิกาความสูง 52 เมตร ท่ีสรางขึ้นมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 13 เชนเดียวกับตึกรามบานชองในเขตนี ้นอกจากนั้นยังมโีบสถโกธิคที่
ตั้งอยูในเมืองอยางกลมกลืนมากมาย ซึง่ลวนแตเปนของดั้งเดิม ปจจุบันซุก ถือเปน
หนึ่งในเมืองที่รวยและสะอาดที่สุดในสวิสเซอรแลนด 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 1) 

เดินทางสู เมืองเบิรน (BERN) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นครหลวงของ
ประเทศ เมืองแหงนี้นอกเหนือจากศูนยกลางทางการปกครองแลว ยังเปนจุดรวมของ
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของดินแดนแหงขุนเขาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกเมืองป 1983 อีกดวย  



 

 

พาทานชมความงามของ ยาน Old town ซึง่เปนยานจุดศูนยหลางของเมือง ไฮไลท
อยูท่ี หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร (Zytglogge) ที่นอกเหนือจากความ
เท่ียงตรงแลว ในทุกๆ ตนชั่วโมงยงัมกีลไกแสดงรปูปم�นสัตวแสนนารักใหไดชมกันอีก
ดวย ใหทานไดซึมซบักบับรรยากาศอยางไมรบีเรง 

 

 

 

 

 

 

ถัดไปไมไกลจะพบกบั บานเลขที่ 49 ซึ่งเปนบานทีอั่ลเบิรต ไอนสไตน นักฟสิกสชื่อ
ดังของโลก เคยมาใชชวีิตอยูในชวงสั้นๆ ระหวางปค.ศ. 1903-1905 ปจจุบันบาน
หลังนี้ไดกลายเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมภาพถายและผลงานบางสวนของ
ไอนสไตน จากนั้นพาทานถายรูปเปนที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหาร
แหงกรุงเบิรน (Bern Minster) ที่คงความงามมาตัง้แตปค.ศ. 1573 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตบทายดวยสัญลักษณของกรุงเบริน กับ บอหมี (Bärengraben) ริมแมนํ้าอาเร 
โดย คําวา Bern ที่เปนชื่อเมืองนั้นมาจากคําวา "Baren" ในภาษาเยอรมันท่ีแปลวา 
"หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยกอนนั้น ผูครองเมืองเบิรน
ไดไปออกลาสัตว และสัตวท่ีไดกลับมาน้ันก็คอืหมีนั่นเอง จนทําใหเบิรนนั้นกลายเปน
ชื่อของเมือง และมีสัญลักษณของเมืองเปนรปูหมีไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางไปยัง เมืองเบียล (Biel) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีก 1 เมืองแสน
นารัก เงียบสงบ เหมาะแกการพักผอน ท้ังยังเปนเมืองที่อยูติดทะเลสาบเบียลอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 2) 
ที่พัก  Mercure Hotel Plaza Biel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  



 

 

วันที่สาม เจนีวา • นํ้าพแุหงเจนีวา • ที่ทําการองคการสหประชาชาติแหงเจนวีา  • นาฬิกา
ดอกไม  • มองเทรอซ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน • ศาลาไทยแหงโลซาน • 
อาสนวิหารโลซาน • ลูลี ่ ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3) 

เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
ปลายตะวันตกเฉียงใตสุดอันมีพรมแดนตดิกบัฝรั่งเศส พาทานชม นาฬิกาดอกไม 
(L’horloge fleurie) ท่ีสวน Jardin Anglais โดยสวนแหงน้ีนั้น นับวาเปนจุด
พักผอนและทํากิจกรรมตางๆ ไมวาท้ังคนทองถิ่นหรือแมกระทั้งนักทองเที่ยว ความ
พิเศษคือดอกไมท่ีนํามาประดบัจะขึ้นอยูกับแตละฤดกูาล ในบรรยากาศก็แตกตางกนั
ออกไป ผานชม Monument National อนุเสาวรียอันเปนสัญลักษณแหงการรวม
ชาติระหวางเจนีวาและประเทศสวิสเซอรแลนดในป 1814  

 

 

 

 

 

 

กอนแวะถายรูปดานหนาของที่ทําการองคการ
สหประชาชาติแหงเจนีวา (United Nations 
Office at Geneva) ซึ่งตั้งอยูที่เมืองนี้ ซึ่งเจนีวา
นั้นถือเปนเมืองท่ีมีองคกรระหวางประเทศตั้งอยูมาก
ท่ีสุดในโลก และประเทศไทยนั้นก็ถือเปน 1 ใน 193 
รัฐสมาชิกสหประชาชาติ โดยไดเขารวมเปนสมาชิก
ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 



 

 

และพลาดไมไดกบัการชม นํ้าพแุหงเจนีวา (Jet d’Eau)  นํ้าพุสูง 140 เมตร ท่ี
พวงพุงออกมาทองทะเลสาบ ถึงแมจะเปนเพียงนํ้าพุสายเดียวและอาจจะดูไมได
อลังการเหมือนนํ้าพุอ่ืนๆ แตนํ้าพุแหงน้ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจาก สรางขึ้นมาเพื่อ
ลดแรงดันนํ้าหลังจากการกั้นเข่ือนของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งการสรางนํา้พุในครั้งนี้
นับเปนอีกหนึ่งผลงานที่แสดงถึงความกาวหนาทางวิศวกรรมของทางสวิสเซอรแลนด 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที่ 4) 

               จากนัน้เดนิทางตอไปยัง เมืองมองเทรอซ (Montreux)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) โดยระหวางนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง แวะถายรูปดานหนา
ของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกวา 1,000 ป ที่
ยังคงความสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่งขอยุโรปกว็าได และเปนอีก 1 จุดทีท่านตองไมพลาด
เม่ือมาเยือนเมืองมองเทรอซ ตัวปราสาทถูกสรางขึ้นในชวงสมัยราชวงศ SAVOY มี
วัตถปุระสงคเพื่อเปนจดุควบคมุและเก็บคาผานทางของผูเดินทาง รวมไปถงึขบวน
สินคาตางๆท่ีสัญจรไปมา ตัวปราสาทมีลักษณะคลายป�อมปราการ และส่ิงท่ีทําให
ปราสาทแหงน้ีมีความพิเศษคือทัศนียภาพที่อยูบริเวณรมิทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ี
มีพื้นที่มากเปนอันดับ 2 ของยุโรปทีม่ีความสวยงามเปนอยางยิ่ง 



 

 

 

 

มุงหนาสู เมืองโลซาน (Lausanne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมือง
หลวงแหงโอลิมปก และยังเปนเมืองท่ีมีความสัมพันธกับประเทศไทยเปนอยางมาก 
เน่ืองจากเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรครัง้ที่ยังทรงพระเยาว พรอมกับ พระชนก พระชนนี 
พระเชษฐา พระเชษฐภคินี รวม 5 พระองค พาทานถายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระ
เกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ศาลาทรงจัตุรมุขแบบไทยสรางดวยไมสัก
และไมเนื้อแข็งตั้งโดดเดนอยูทามกลางสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ซึ่ง
สรางข้ึนเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริ
ราชสมบตัิครบ 60 ป และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ป แหงการสถาปนา
ความสัมพันธระหวางไทยและสวิตเซอรแลนด เม่ือป พ.ศ. 2549 โดยในวันท่ี เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2552 สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมายังเมืองโลซานนเปน
การสวนพระองคเพื่อทรงประกอบพิธีเปดศาลาไทยอยางเปนทางการ 



 

 

 

 ศาลาไทยแหงนี้ กระทรวงการตางประเทศเปนผูสนับสนุนงบประมาณ กรมศิลปากร
เปนผูดําเนินการกอสราง ผูออกแบบคือพลอากาศตร ีอาวุธ เงินชูกลิ่น ทานเดียวกับที่บูรณะโลหะ
ปราสาทในวัดราชนดัดารามวรวิหาร 
 

                จากนั้นพาทานถายรูปดานหนา อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) 
หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร-ดามแหงโลซานเปนโบสถคริสตนิกายโปรเตสแตนต
ระดับอาสนวิหารประจาํเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด อาสนวิหารแหงน้ีเริ่มข้ึน
ในปค.ศ. 1170 และแลวเสร็จในป 1235 ตอมาอาสนวิหารแหงนี้ถูกประกาศอุทิศ
ใหแกพระแมมารียโดยคําประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10ในป 
1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแหงนี้ตั้งอยูบนเนินสูง ทําใหทานจะสามารถเก็บ
บรรยากาศวิวมมุสูงของเมืองโลซานไดยังเต็มท่ี กอนเดินทางสู เมืองลูลี่ (Lully) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5) 
ที่พัก  BB LULLY หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่ ทาซ • เซอรแมท • นัง่รถไฟรถไฟกอรเนอรกราต • ยอดเขากอรเนอรกราต • 

เมืองอินเทอลาเกนท ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6) 

มุงหนาสู เมืองเซอรแมท (Zermatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) โดย
พาทานเปลี่ยนเปนข้ึนรถไฟท่ีเมือง ทาซ (Tasch) เนื่องจากเมืองเซอรแมทนั้นเปน
เมืองปลอดมลพิษ รถที่ใชนํ้ามนัเชื้อเพลิงจะไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในเมือง 
สงผลใหเมืองนี้มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิมากท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 7) 
พิเศษสุด !!! พาทานนัง่รถไฟกอรเนอรการท (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิคที่
จะพาทานขึ้นไปยังยอดเขาอันเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปรางแปลกตาท่ีสูงถึง 4,478 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเล อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของประเทศ และแมทเทอรฮอรนยังได
ปรากฏในสินคาและบรกิารตางๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอยาง 
Toblerone หรือแมประท่ังบรษิัทบริษัทสรางหนังฮอลลีวูดอยาง Paramount 
Pictures จึงนับเปนจดุท่ีวิวท่ีพลาดไมไดเมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอรแลนด หากมี
เวลาเหลือ พาทานลงมาแมทเทอรฮอรนสะทอนนํ้าที่บริเวณทะเลสาบริฟเฟลเซ อีก
หนึ่งในมุมมหาชน 

 



 

 

 หนึ่งในรถไฟไตเขาสุดคลาสสิกท่ีจะพลาดไมไดเมื่อมาเยือนเมืองเซอรแมท ซึ่งเรารวม
คารถไฟในทัวรแลว ไมตองจายเพิ่ม พรอมหัวหนาทัวรดูแลตลอดท่ีเดินทางพิชิตยอดเขา 
 
                จากนั้นพาทานเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt เมืองเล็กๆท่ีอัดแนนไปดวย

ความวิเศษเหนือคณานับ ไมวาจะเปนถนนยานใจกลางเมืองอยาง 
Bahnhofstrasse ที่รวมรานคาตางๆมากมาย ในอาคารสไตลที่เปนเอกลักษณไม
เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใตดินที่บอกเลาเรื่องราวตางๆ 
ในเมือง และโบสถ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนยรวมใจของชาวเมือง  

 
 

 
 
 
 
 

 
หลังจากชมความงามจนเต็มอ่ิมแลว เดินทางตอไปยัง เมืองอินเทอลาเกน 
(Interlaken) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) จุดศูนยกลางของประเทศ ท่ี
รายลอมไปดวย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาทานเดินชม ความงามและเปน
เอกลักษณเฉพาะของเมือง ที่  ถนน Hoheweg จุดท่ีครกึคร่ืนที่สุดในเมืองอินเทอ
ลาเกน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาคุณภาพสวิสไดอยากหลากหลาย ไมวาจะเปน 
นาฬิกาขอมือไมวาจะเปนแบรนด Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ข้ึนชื่อ หรือ
แมแตเสื้อผา เครื่องประดับก็ยงัมีใหทานเลือกสรรไดตลอดถนนเลยทีเดียว  
(รานคาทีน่ี่ปดทําการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถ่ิน พิเศษ!! ใหไดทานล้ิมรสเมนู “สวิส

ชีสฟองดู” เมนูตนตําหรับที่ตองลองชิม เมือ่มาเยือนท่ีสวิสเซอรแลนด (มื้อที ่8) 
ที่พัก City Hotel Oberland หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา อินเทอลาเกน • กรินเดลวัลด • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอรบรุนเนิน • ลู

เซิรน • รูปปم�นสิงโต • สะพานคาเปล ยาน Old Town ไ ( เชา / กลางวัน /  - ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9) 

นําทานสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
) ตั้งอยูในเขตอินเทอรลาเคิน-โอเบอรฮาสลีรัฐแบรนเมืองอันเปนจุดเริ่มตนในการ
พิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยูท่ีความสูง1,034 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเลดวยทัศนยีภาพทีเ่ปนหุบเขาที่มีบานสไตลสวิสชาเลยตั้งอยูโดยรอบทํา
ใหมีความสวยงามแปลกตาจนเปนเหมือนหนาตาของสวิสเซอแลนดที่คุนเคย จากนั้น 
พาทานน่ังรถไฟไตเขาสู สถานียุงฟราวด(Jungfraujoch) เปนอกี 1 ยอดเขา 
ของเทือกเขาแอลป�ท่ีที่คูควรแกการพิชติ และไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง เปดใหบรกิาร
อยางเปนทางการในวนัที่ 1 สิงหาคม 1912 ผูบุกเบิกการสรางรถไฟสายนี้นั้นคือ
อดอลฟ กอเยอร-เซลเลอร(Adolf Guyer-Zeller)โดยใชงบประมาณการกอสราง
ประมาณสูงถึง 16 ลานฟรังค 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujoch ถือเปนสถานีรถไฟที่สูงท่ีสุดในยุโรปดวยความสูง 3,454 เมตรเหนือ
ระดับนาทะเลซึ่งถือเปนสุดยอดงานวิศวกรรมของการสรางรถไฟไตเขา และการเจาะอุโมงคภูเขาใน
ศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว 

เมื่อถึงแลว พาทานชม อุโมงคนํ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีเจาะธารน้ําแข็งลึกเขาไป
กวา 30 เมตร มปีระตมิากรรมนํ้าแข็งอยูอยางมากมาย และคงอุณหภูมิอยูที่ -3 
องศา ตลอดทั้งป และชม อุโมงโลกอัลไพน (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวถิี
ชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาทานขึน้สู Jungfrau 
Panorama view จดุสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 เมตร ใหทานไดถายรูปเปนท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ใหทานไดเต็มอิ่มกับบรรยากาศของ
ทิวทัศนสุดอลังการ (ม้ือที่ 10) 



 

 

พาทานลงสูอีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอรบรุนเนิน 
(Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองท่ีตองแวะชม เพราะเปนที่ตั้งของ นํ้าตกช
เตาบบาค (Staubbach) ที่สูงกวา 300 เมตร ผานซอกหนาผาลงมาแบบไมมีส่ิง
กีดขวาง และเบื้องลางเปนหมูบานนารกัๆ ตดักับทิวเขาที่ลอมโดยรอบ 
 

 
 
               จากนั้นมุงหนาสู เมืองลูเซิรน (Luzern) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) หนึ่ง

ในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ พาทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโต (Lion 
Monument) ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือเปนการรําลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผูซ่ือสัตยตอหนาที่
จนวินาทีสุดทาย อนุสาวรียนี้คือสัญลักษณสําคัญของลูเซิรนที่ไมมีนกัทองเที่ยวคน
ไหนพลาดมาท่ีนี่ 
และพาทานชม สะพานไมคาเปล (Chapel Bridge) อันเปนลักษณของเมือง และ
ไดชื่อวาเปนสะพานไมท่ีเกาแกที่สุดในโลก ทอดยาวระหวางแมนํ้า Reuss โดยสราง
มาตั้งแตศตวรรษที่ 14 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

บริเวณใกลเคียงกันนั้นใหทานไดชมความงามของสถาปตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน 
เขตเมืองเกา (Oldtown) ดวยตวัอาคารสไตลยุโรปผนวกกบัรานสมัยใหม ทําให
เปนหน่ึงในความวิเศษของเขตน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาทองเที่ยวของทาน และเพื่ออรรถรส

ที่ครบถวน  
ที่พัก Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่หก ลูเซิรน • ชไตน อัม ไรน • ชาฟฟ�เฮาเซิน • นํ้าตกไรน • ซูริค • อิสระชอปปم�ง  
                ไ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) 
เดินทางสู เมืองชไตน อัม ไรน (Stein am Rhein) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม. ) เมืองทางเหนือติดกับประเทศเยอรมันน ีเมืองนี้มกัไมเปนท่ีนิยมสําหรับ
นักทองเท่ียว แตนับไดวาเปนเพชรเม็ดงามที่ไมควรพลาด ชมความงามของ
สถาปตยกรรมของเมืองริมแมนํ้าไรน และการตกแตงบานที่มีเอกลักษณ รวมไปถึง
ศิลปะชั้นสูงอยางเฟสโกท่ียังคงความสมบูรณไวไดอยางสวยงามซึ่งโดยปกติแลวศิลปะ
เฟสโกนั้นจะปรากฏอยูภายในอาคารเสียมากกวา เนื่องจากมีข้ันตอนการบํารุงรกัษาท่ี
คอนขางยุงยาก แตที่เมืองนี้ทานจะไดเห็นเฟสโกที่ประทับอยูในผนังดานนอกของ
อาคารซึ่งหาชมไดยากอยางยิ่ง 

 

 



 

 

จากนั้นพาทานเดินทางสู ชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ30 นาท)ี พาทานชม นํ้าตกไรน (Rhine Falls) เมืองท่ีมีนํ้าตกที่กวาง
ท่ีสุดของยุโรปโดยมีความกวางถงึ 150 เมตร สูง 23 เมตร มกีระแสนํ้าเชี่ยวกราด
ตลอดทั้งป โดยปริมาณกระแสนํ้าไหลท่ีเคยวัดไดสูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น เดินทางกลับเขาสู เมืองซูริก (Zurich) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที่ 12) 

ใหทานไดอิสระชอปปم�งตลอดชวงบายท่ีบริเวณ ถนนบารนฮอฟ 
(Bahnhofstrasse) ถนนสายชอปปم�งของเมือง อัดแนนไปดวยดวยรานรวงตางๆ 
ใหทานไดเลือกซื้อกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน CHANEL, PRADA, LOUIS 
VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, 
MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที ่13) 
ที่พัก  Dormero Airport Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

วันที่เจ็ด  สนามบินนานาชาติซรูิค  ไ ( เชา / - / - ) 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen 
Zürich) เพื่อใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษี (Vat Refund) 

13.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่วบินท่ี TG971 
**บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 **หลังวันที่ 31 มีนาคมเปนตนไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเปน 13.30 น.** 
 
วันที่แปด สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไ ( - / - / - ) 
 

06.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 
 **หลังวันที่ 31 มีนาคมเปนตนไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเปน 05.30 น.** 

 
************************************************************** 

 
หมายเหต:ุ  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

สลับกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัย
ตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 

 

มหัศจรรย สวิสเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินไทย แอรเวย (TG) 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ไฟลทบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 2-
11 ป 

บริบูรณ 
(มีเตียง) 

เด็กอายุ 2-11 
ป 

บริบูรณ 
(ไมมีเตียง) 

พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

14 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 

TG970/ 
TG971 

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 

** คณะเดินทางจํานวน 25-30 ทานตอกรุป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาตอทาน 

ชั้นธุรกิจ TG (BKK-ZRH-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็ค
กับทางเจาหนาที่คะ ** 

90,000 – 120,000 

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

ราคาสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป (Infant) พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมี
เตียง) 

29,900 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-ZRH-BKK) 

สายการบินไทย Thai Airways (TG)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก. กระเป�าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ ท้ังนี้หากสายการบนิมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนาหนักกระเป�าการสะสมไมล
หรืออ่ืนใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ นํ้าดืม่บริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอบุัติเหตุวงเงิน สูงสุด 1,500,000 บาท/ เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอบุัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณท่ีี
ไดรับอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตวัของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาธรรมเนียมและคาบริการวิซาเชงเกน (สวิสเซอรแลนด) 3,500 บาท ชาํระพรอมคา

มัดจํา 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรมัตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,

มินิบาร, ซักรดีที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา



 

 

เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาทิปคนขับวนัละ 2 CHF รวมทั้งทรปิ  6 วัน  12 CHF / ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทรปิ  8 วัน 24 CHF / 

ทาน 
 รวมทิปทั้งหมด 36 CHF / ทาน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 

1. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัด
จําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินท้ังหมดโดย

ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบิน



 

 

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว เนื่องจากมี
ผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวนสอบถามทาง
เจาหนาท่ีอีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมลูคํารองใน
การขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรบัการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณ ี
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปน

ผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) 
เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3 เตียง
เลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตัวทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมตดิกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและ
ไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจ
มีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา จะ
มีบรกิารเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 



 

 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรบัปรุงในชวงฤดูหนาว หากวนั
เดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทาน
ทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรอื เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรบัในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 



 

 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไว
ขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงันั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดนิทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

 
ในการยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15  วัน
ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต 
หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 
 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนงัสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหม)ู เทานัน้ 
หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สนีํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่
นอกเหนือจากหนังสอืเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเดด็ขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

 

   รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ       
(พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรยีบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน 
 หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาทีเ่กิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ  
เขมงวดเรื่องรปูถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 

 
 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง 
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออม

ทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น 
พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement 
ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน 
กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพือ่ใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจาก
วันยื่นวีซา) 

สําคัญมาก !!! หามทาํการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 
 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายไดนั้น 

คือ 
-  พอ, แม สามารถรบัรองคาใชจายใหบตุรได 

***ในกรณีที�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

�. หลกัฐานการเงิน 

�. รูปถ่าย 



 

 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รบัรองใหกันและกันได 
- เพื่อน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

-   ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน
ภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 
เปนตน 
- ใช Bank Statement ตัวจริง บญัชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร
เทานั้น พรอมกับมีตราประกับจาก  ธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วนันับจากวันย่ืนวีซา 
ของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
 
 

 
 

 
 
 
  
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
 เจาของกิจการทีไ่มไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 

พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดนิ เปนตัน 
 

 พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศท่ีเดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษา

อยู  

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที�ปริ�นจากอนิเตอร์เน็ต หรือ Bank 

Statement ที�ออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทับ  บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี� กองทุน และสลากออมสิน 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

�. หลกัฐานการทํางาน 



 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 
จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 
 กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย (บิดา หรือ มารดา ) 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณีเด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 



 

 

 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนาํติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูตบิัตร 

(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกบับญัชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณา
นานกวาที่กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนนิการของทัวร 
การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบรษิัทไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเปนเพียงตวัแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา
เทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณ ี*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วีซา ประเทศสวิตเซอรแลนด  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด 

1.) ขอมูลเก่ียวกับหนงัสือเดนิทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   ________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไมไดจดทะเบียน         หยา          หมาย         
วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบรุายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของสถานทีศ่ึกษา และลง
รายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัททีท่ํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  _______________________________ 
 

             



 

 

       4.)  ขอมลูเก่ียวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคยเดินทาง 
 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

                       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายน้ิวมือลาสุด   
                    (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง                       มีผูออกคาใชจายให                   ระบุชื่อ   
 
 ความสัมพันธ   

 


