
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นั�งรถไฟสายโรแมนตกิ เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส
นั�งรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  

นั�งรถไฟชมววิท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
ขึ*นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามดิที�มปีลายคุ้มงอเหมอืนตะขอ

พกัที� เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที�สวยงามเมอืงซึ�งสงวนสถานที�ไว้ให้มแีต่อากาศบริสุทธิ2
 

 

นั�งรถไฟสายโรแมนตกิ เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที�สุดของสวติเซอร์แลนด์
นั�งรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมปิระเทศที�งดงามของเทอืกเขาแอลป์

นั�งรถไฟชมววิท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
ขึ*นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามดิที�มปีลายคุ้มงอเหมอืนตะขอ

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที�สวยงามเมอืงซึ�งสงวนสถานที�ไว้ให้มแีต่อากาศบริสุทธิ2

 

รถไฟสายเก่าแก่ที�สุดของสวติเซอร์แลนด์ 
ผ่านชมภูมปิระเทศที�งดงามของเทอืกเขาแอลป์ 

นั�งรถไฟชมววิท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 
ขึ*นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามดิที�มปีลายคุ้มงอเหมอืนตะขอ 

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที�สวยงามเมอืงซึ�งสงวนสถานที�ไว้ให้มแีต่อากาศบริสุทธิ2 



 
 
 
 

กาํหนดการเดินทางวนัที� 7 – 15 เมษายน
 

วนัที�แรกกรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาล)ี 
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ 

คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้น
21.05 น. � ออกเดินทางสู่ เมืองมิลานโดยเที�ยวบินที�

มิเรตบ์ริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน
 

วนัที�สอง      มิลาน – ทริาโน่ – นั�งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลาน

ถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั�น หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ 
อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
ตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือนรูปทรง

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นาํคณะนั�งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส

รถไฟสายเก่าแก่ที�สุดของสวติเซอร์แลนด์
มาที�มีชื�อเสียงที�สุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด์
ทิวทศัน์ที�สวยงามผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์
ทั2งปีซึ� งเป็น ภาพที�น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ�ง
ท่านตลอดการเดิทาง จนกระทั�งเขา้สู่ 
อากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีที�มีชื�อเสียงระดบัโลก
หนาวที�แสนสงบ นอกจากนี2แลว้เมืองตากอากาศแห่งนี2ยงัเคยไดรั้บเลือก
ใหเ้ป็นสถานที�แข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  พกัที� : Laudinella Hotelหรือระดับเดียวกนั

วนัที�สาม   อนัเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส 
– ช้อปปิ* ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท
เวลาใหท้่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็น

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร

เมษายน(วนัสงกรานต์) //  14 – 22 เมษายน 

สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ประตู 8 สายการบิน เอมิเรตส์ 
อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบตัรที�นั�งขึ2นเครื�อง 

โดยเที�ยวบินที�EK373 / EK101แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
บริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน 

เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง 
เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลาน

ถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั�น หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ 
อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลีและสวิสฯ

รูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ  
อาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร 

เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express 
ยเก่าแก่ที�สุดของสวติเซอร์แลนด ์เป็นรถไฟชมววิแบบพาโนรา

ยงที�สุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกบับรรยากาศ
ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที�มีหิมะปกคลุมตลอด

ภาพที�น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ�งสร้าง ความเพลิดเพลินให้
ทาง จนกระทั�งเขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตาก

อากาศและศูนยก์ลางกีฬาสกีที�มีชื�อเสียงระดบัโลก เมืองตากอากาศฤดู
นอกจากนี2แลว้เมืองตากอากาศแห่งนี2ยงัเคยไดรั้บเลือก

ใหเ้ป็นสถานที�แข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั2 ง ใหท้่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ์
คํ�า ณ ภัตตาคาร  

หรือระดับเดียวกนั 
รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT 

ห้องอาหารของโรงแรม 
เมืองอันเดอร์แมท ซึ� งเป็นเมืองเล็กๆที�มีความสวยงามมี

ภาพไวเ้ป็นที�ระลึก เมืองที�มีบรรยากาศเงียบสงบ  
เที�ยง ณ ภัตตาคาร 

เมษายน 2561(วนัสงกรานต์) 

สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ที�บริษทัฯ 

เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

เดินชมเมือง – ช้อปปิ* งสินค้าพื*นเมือง 

เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�นและศิลปะ ซึ� งมิลาน
ถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั�น หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่เมืองเล็กๆ 

ระเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลิน

ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ์ 

ZERMATT – เดินเที�ยวชมเมือง  



บ่าย  นาํคณะนั�งรถไฟกลาเซียร์เอก็ซเพรส
สะพาน, หุบเหว, สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาที�สูง
คลุมดว้ยธารนํ2าแขง็ ที�ผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ 
1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ� งสงวน
สถานที�ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิE  โดยห้ามรถที�ใช้แก๊สและนํ2 ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการ
นกัท่องเที�ยว...อิสระกบัการเดินเที�ยวชมเมือง

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที� : Ambassador Hotelหรือระดับเดียวกนั
 

วนัที�สี�นั�งกระเช้า CABLE CAR พซิิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
ปราสาทซิลลอง – โลซานน์–ศาลาไทย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
นาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ให้
ซึ� งมีความสูงกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบันํ2 าทะเล ตื�นตาตื�นใจกบั
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ� งท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอื2อมชื�นชมกบั
ทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ
ซึ� งปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะ
อนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ
ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที�มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์าํไป
เป็นแบบเครื�องเล่นบิIกธนัเดอร์ Big Thunder 
สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย  เดินทางลงโดยรถไฟสู่เมืองทาซ

พกัผ่อนตากอากาศที�มีชื�อเสียงทั2งในฤดูร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความ
สวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ� งได้รับสมญานามว่าเป็น 
สวิสฯ”คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี2 เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที�
ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหวา่งทางแวะถ่ายภาพที�ระลึกกบั 
ขึ2นโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที�รู้จกักนัแพร่หลายใน
สมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึ� งหลงัศตวรรษที�
ของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ 
ซานน์ซึ� งเป็นที�ประทบัของพระบาทสม
ทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนี2 อีกด้วย นาํคณะชื�นชมบรรยากาศของเมือง
พร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ
นอร์ทเทรอดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยุโรป 
ศาลาทรงจตุัรมุขสร้างดว้ยไมส้ักและไมเ้นื2อแขง็ ซึ� งสร้างขึ2นเนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ

กลาเซียร์เอก็ซเพรส Glacier Express ผา่นชมภูมิประเทศที�งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั2งอุโมงค์
สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาที�สูง 2,000 กวา่เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที�ปก

กลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที�สวยงาม ตั2งอยูบ่นความสูงก
เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ� งสงวน

สถานที�ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิE  โดยห้ามรถที�ใช้แก๊สและนํ2 ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการ
อิสระกบัการเดินเที�ยวชมเมือง 

คํ�า ณ ภัตตาคาร  
หรือระดับเดียวกนั 

พซิิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น –ลานหิมะ – นั�งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ 
ศาลาไทย–มหาวทิยาลยัโลซาน 

ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ให้ท่านได“้นั�งกระเช้า CABLE CAR” ขึ2นสู่ยอดเขา 

เมตรเหนือระดบันํ2 าทะเล ตื�นตาตื�นใจกบั
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ� งท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอื2อมชื�นชมกบั

ม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ
ซึ� งปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่ลานหิมะ
อนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ 

ยอดเขาทรงปิรามิดที�มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์าํไป
Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที�สวยงามยิ�งนกั 

สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทบัใจ 
ลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เมืองทาซนําท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ เมือง
พกัผ่อนตากอากาศที�มีชื�อเสียงทั2งในฤดูร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความ
สวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ� งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่า

คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี2 เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที�
แวะถ่ายภาพที�ระลึกกบั ปราสาทชิลลองซึ� งสร้าง

ขึ2นโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที�รู้จกักนัแพร่หลายใน
สมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึ� งหลงัศตวรรษที� 13 เป็นที�ประทบัโปรดปราน
ของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโล

ที�ประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที�9 และทรง
ทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนี2 อีกด้วย นาํคณะชื�นชมบรรยากาศของเมือง
พร้อมชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ,ย่านช๊อปปิ2 งปลาแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหาร
นอร์ทเทรอดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอนัดบัยุโรป ให้ท่านถ่ายรูป
ศาลาทรงจตุัรมุขสร้างดว้ยไมส้ักและไมเ้นื2อแขง็ ซึ� งสร้างขึ2นเนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ

ผา่นชมภูมิประเทศที�งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั2งอุโมงค,์ 
กวา่เมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที�ปก

เมืองตากอากาศที�สวยงาม ตั2งอยูบ่นความสูงกวา่ 
เป็นเจา้ของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ� งสงวน

สถานที�ไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิE  โดยห้ามรถที�ใช้แก๊สและนํ2 ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการ

ฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  

ขึ2นสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

ยอดเขาทรงปิรามิดที�มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์าํไป
ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที�สวยงามยิ�งนกั 

ายรูปศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
ศาลาทรงจตุัรมุขสร้างดว้ยไมส้ักและไมเ้นื2อแขง็ ซึ� งสร้างขึ2นเนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ



ดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 
ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื�อปี พ
มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University
สมเด็จพระพี�นางทรงศึกษาทางดา้นวิชาเคมี รัชกาลที� 
เจา้อยูห่วัทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมื�อหลงั
เปลี�ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื�อความเหมาะสมกบัพระ
ราชภารกิจแห่งพระมหากษตัริย”์ 

ค ํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที� : Novotel Hotelหรือระดับเดียวกนั
 

วนัที�ห้า โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั2งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี
วาทะเลสาบที�มีรูปคลา้ยพระจนัทร์ครึ� งเสี2 ยว
เมืองที�วา่กนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสที�แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้
สวนสาธารณะที�สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ เ ช่น ตึก
สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก
และ นํ*าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau
วา ถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที�มีต่อเจนีวา

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที�ยว

ที�มีชื�อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ�งจนไดรั้บการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น มรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก ้Unesco 
เขา ซึ� งที�จุดนี2 สามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าได้ในมุมกว้
ชมเบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตวที์�เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซึ� งปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไป
อยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่นํ2 า จากนั2นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น 
ดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตที�ปลอดมลพิษ 
300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที�มีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองนี2 เขา้สู่ 
ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกา
ดูทุกๆชั�วโมงที�นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุง
เบอร์นยงัเป็นเมืองที�มีนํ2าพุมากที�สุดเมืองหนึ�งในยุโรปให้ท่านไดเ้ดินเที�ยวชมเมือง
พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอซไตน์ ซึ� งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี2
นาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอ
ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ
เมืองตั2งอยูร่ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ

ดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเนื�องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพนัธ์
ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื�อปี พ.ศ. 2549 จากนั2 นให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า 

Lausanne University)  อนัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของทุกพระองค ์
สมเด็จพระพี�นางทรงศึกษาทางดา้นวิชาเคมี รัชกาลที� 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที�พระ
เจา้อยูห่วัทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมื�อหลงัทรงครองราชสมบติัแลว้ได้
เปลี�ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื�อความเหมาะสมกบัพระ

 
คํ�า ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

หรือระดับเดียวกนั 

 – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ 
ห้องอาหารของโรงแรม 

ตั2งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี
มีรูปคลา้ยพระจนัทร์ครึ� งเสี2 ยวต่อจากนั2นนาํท่านชมเมืองเจนีวา 

เมืองที�วา่กนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสที�แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ย
สวนสาธารณะที�สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ เ ช่น ตึก

สภาแรงงานโลก,องคก์ารกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา
eau) ที�สามารถส่งนํ2าขึ2นทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหนึ�งของเจนี
ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที�มีต่อเจนีวา
ณ ภัตตาคาร 

หลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที�ยว
ที�มีชื�อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ�งจนไดรั้บการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น มรดก

nesco จากนั2นนาํคณะชม สวนกุหลาบ ซึ� งตั2งอยูบ่นเนิน
เขา ซึ� งที�จุดนี2 สามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าได้ในมุมกวา้ง นาํคณะชมเที�ยว

สัตวที์�เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซึ� งปัจจุบนัไดถู้กยา้ยไป
อยูบ่ริเวณสนามหญา้ริมแม่นํ2 า จากนั2นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น มาร์คกาสเซย่านเมืองเก่าซึ� งปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้าน
ดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตที�ปลอดมลพิษ ไม่ใหร้ถยนตว์ิ�งผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเที�ยว นาํชมอาคารเก่า อายุ

ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที�มีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองนี2 เขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ
ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไชท้ก์ล็อคเค่นอายุกวา่ 800 ปีที�มีโชวใ์ห้

วโมงที�นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุง
เบอร์นยงัเป็นเมืองที�มีนํ2าพุมากที�สุดเมืองหนึ�งในยุโรปให้ท่านไดเ้ดินเที�ยวชมเมือง...
พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอซไตน์ ซึ� งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี2 ...ไดเ้วลาอนัสมควร

เมืองอินเทอร์ลาเก้นเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองตั2งอยูร่ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzerseeท่ามกลาง

แห่งการสถาปนาความสัมพนัธ์
จากนั2 นให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า 

อนัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของทุกพระองค ์
ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที�พระ

ทรงครองราชสมบติัแลว้ได้
เปลี�ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื�อความเหมาะสมกบัพระ

 – อนิเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ* ง 

เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหนึ�งของเจนี
ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที�มีต่อเจนีวา 

ย่านเมืองเก่าซึ� งปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้าน
ไม่ใหร้ถยนตว์ิ�งผา่น จึงเหมาะกบัการเดินเที�ยว นาํชมอาคารเก่า อายุ 200-

ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และ



เทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชื�อ
แหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งที�หลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรื�อง วนันี2 ที�รอคอย

คํ�า รับประทานอาหารพื*นเมือง ให้ท่านได้ลิ*มลองเมนู
 พกัที� : City oberlanf Hotelหรือระดับเดียวกนั
 

วนัที�หก   พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที�สุดในยุโรป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ2นมุ่งหนา้ขึ2นสู่
เ ด ล ว า ล ด์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ า น จ ะ ไ ด้ช ม วิ ว ทิ ว ทัศ น์ แ บ บ
สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที�มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�ง
ในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อย
ใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื2นเมืองที�กระจดักระจาย
แทะเล็มหญา้อยูท่ ั�วบริเวณ ลาํธารนํ2 าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉาก
หลงัที�มีภูเขาหิมะตั2งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยน
บรรยากาศโดยการ นั�งรถไฟชมวิวท่องเที�ยวธรรมชาติ
ไคลน์ไชเด็กรถไฟที�จะนําท่านเดินทางล
สถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยุโรป TOP OF EUROPE 
จุดสูงสุดคือลานนํ2 าแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ 
เพราะยอดเขาแห่งนี2 ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั2งปี ในปี 
อธัยาศยั 

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย  พร้อมนาํคณะเขา้ชม ถํ*านํ*าแข็ง1,000

โดยการเจาะธารนํ2 าแข็งเขา้ไปถึง
แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั2นชมววิทิวทศัน์และ
นพลาโต PLATEAU พร้อมซื2อของที�ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั
...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ 
จากนั2นออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 พกัที� :  Astoria Hotelหรือระดับเดียวกนั

วนัที�เจ็ดลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านชมทะเลสาบลูเซิร์น ซึ� งเป็นทะเลสาบสวยงามตั2งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็น
อาคารบ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริม

เทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชื�อ, นาฬิกาดอกไม้
แหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งที�หลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรื�อง วนันี2 ที�รอคอย

ให้ท่านได้ลิ*มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ที�ขึ*นชื�อของสวสิ 
หรือระดับเดียวกนั 

สถานีรถไฟสูงที�สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํ*านํ*าแข็ง 1,000 ปี –
ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ2นมุ่งหนา้ขึ2นสู่หมู่บ้านกริน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ า น จ ะ ไ ด้ช ม วิ ว ทิ ว ทัศ น์ แ บ บ

สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที�มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั�ง
ในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อย
ใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื2นเมืองที�กระจดักระจาย

ณ ลาํธารนํ2 าธรรมชาติเล็กๆที�ใสสะอาดและฉาก
หลงัที�มีภูเขาหิมะตั2งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยน

วิวท่องเที�ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี�
ฟที�จะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที�ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที�ความ

TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ� ง มีความสูง 
จุดสูงสุดคือลานนํ2 าแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเที�ยวหลายๆคนบอกวา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์
เพราะยอดเขาแห่งนี2 ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั2งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตาม

อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงฟราว 
1,000ปี ICE PALACE ที�สร้าง

โดยการเจาะธารนํ2 าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ2 าแข็ง
แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั2นชมววิทิวทศัน์และสัมผัสหิมะที�ลา

พร้อมซื2อของที�ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ 

จากนั2นออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น LUCERNE เมืองที�ไดชื้�อวา่นกัท่องเที�ยวบนัทึกภาพไวม้ากที�สุด
รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

หรือระดับเดียวกนั 

สะพานไม้คาเปล– ซาร์ฟเฮาเซ่น –นํ*าตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
ห้องอาหารของโรงแรม 

ซึ� งเป็นทะเลสาบสวยงามตั2งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็น
อาคารบ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริม

นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี2
แหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งที�หลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรื�อง วนันี2 ที�รอคอย 

ที�ขึ*นชื�อของสวสิ  

– ลูเซิร์น  

หลงัที�มีภูเขาหิมะตั2งตระหง่านขาวโพลน ซึ� งจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ�ง พร้อมนาํคณะเปลี�ยน
แห่งแอลป์  แล้วเปลี�ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที�สถานี

ได้ขุดเจาะไว้ที�ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั�งถึง
ซึ� ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  

บอกวา่ที�นี�สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์
อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตาม

เมืองที�ไดชื้�อวา่นกัท่องเที�ยวบนัทึกภาพไวม้ากที�สุด 

ชมเมือง 



ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั�ง เช่นกุหลาบและทิวลิป
ทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเที�ยว นาํคณะเขา้ชม
ขึ2นเพื�อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกล้าหาญ ซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดี ที�เสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้
หลุยส์ที�16แห่งประเทศฝรั�งเศส ระหวา่งการ
คราวปฏิวติัใหญ่ เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม ค
ในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ
ที�มีอายมุากกวา่ 600 ปี ที�สร้างทอดตวั ขา้มแม่นํ2ารอยส์ ตั2งแต่ศตวรรษที�
14 โดยสะพานแห่งนี2 ถือวา่เป็นสะพ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ
นาฬิกายี�หอ้ต่างๆที�มีชื�อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื�
ฯลฯ 

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นาํคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น

คณะชมความสวยงามของนํ*าตกไรน์
นานาชาติที�สําคญัที�สุดในยุโรป แม่นํ2 าแห่งนี2 เกิดขึ2นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ�มจากเป็นลาํธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสะแต้นที�กั2 นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับ
เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนํ2 าตก พร้
ประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลึกนาํคณะออกเดินทางสู่ 
ทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึ� งรวมไปถึงทั2งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ� งบางครั2 งเมืองซูริกมกั
ถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของสวิ
ดีที�สุดในโลกอีกดว้ย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที� : Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกนั
 

วนัที�เปดซูริก – เมืองซุก –กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารมื*อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั2งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขต
ปกครองที�มีรายได้เฉลี�ยน้อยที�สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุ
ที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตํ�าที�สุดในโลก ทาํให้เป็นข้อ
ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองที�สะอาดที�สุดหนึ�งใน
สิบของโลกอีกดว้ย ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั 
มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างขึ2นในศตวรรษที� 
สามารถบอกขา้งขึ2น ขา้งแรมของพระจนัทร์

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั�ง เช่นกุหลาบและทิวลิป
ทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเที�ยว นาํคณะเขา้ชม
ขึ2นเพื�อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกล้าหาญ ซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดี ที�เสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้

แห่งประเทศฝรั�งเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ใน
สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะไดเ้ดินชื�นชม

ในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม้คาเปลอนัเก่าแก่ 
ปี ที�สร้างทอดตวั ขา้มแม่นํ2ารอยส์ ตั2งแต่ศตวรรษที� 

โดยสะพานแห่งนี2 ถือวา่เป็นสะพานไมที้�มีความเก่าแก่ที�สุดของยุโรป มีเวลาให้ท่านไดช้้อปปิ2 งสินคา้ขึ2นชื�อของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที�ท่านไม่ควรพลาดคือ 
นาฬิกายี�หอ้ต่างๆที�มีชื�อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื�อดงั อาทิ บุคเคอเรอร์

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯนาํ

นํ*าตกไรน์  ซึ� งเกิดจากแม่นํ2 าไรน์สายนํ2 า
นานาชาติที�สําคญัที�สุดในยุโรป แม่นํ2 าแห่งนี2 เกิดขึ2นจากการละลายของ

แอลป์เริ�มจากเป็นลาํธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เขา้สู่
ทะเลสาบคอนสะแต้นที�กั2 นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับ
เยอรมนันี สัมผสัความตระการตาของสายนํ2 าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่า
ประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลึกนาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ZURICH  เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลาง
ทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึ� งรวมไปถึงทั2งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ� งบางครั2 งเมืองซูริกมกั
ถูกเรียกวา่เมืองหลวงวฒันธรรมของสวติเซอร์แลนด ์โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกไดรั้บรางวลัเมืองที�มีคุณภาพชีวิต

คํ�า ณ ภัตตาคาร  
หรือระดับเดียวกนั 

อาหารมื*อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั  
เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั2งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขต

ปกครองที�มีรายได้เฉลี�ยน้อยที�สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองที�รวย
ที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตํ�าที�สุดในโลก ทาํให้เป็นข้อ
ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองที�สะอาดที�สุดหนึ�งใน

ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ที�มีความสูง 52 เมตร 
แต่ไกล สร้างขึ2นในศตวรรษที� 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที�ตั2งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที�

สามารถบอกขา้งขึ2น ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้ใหท้่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั�ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริม
ทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเที�ยว นาํคณะเขา้ชมอนุสาวรีย์สิงโต ที�สร้าง
ขึ2นเพื�อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกล้าหาญ ซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดี ที�เสียชีวิตในการอารักขาพระเจา้

านไมที้�มีความเก่าแก่ที�สุดของยุโรป มีเวลาให้ท่านไดช้้อปปิ2 งสินคา้ขึ2นชื�อของ
ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที�ท่านไม่ควรพลาดคือ 

อดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน 

เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลาง
ทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึ� งรวมไปถึงทั2งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ� งบางครั2 งเมืองซูริกมกั

เมืองซูริกไดรั้บรางวลัเมืองที�มีคุณภาพชีวิต

เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั2งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขต
กคือเมืองที�รวย

ที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตํ�าที�สุดในโลก ทาํให้เป็นข้อ
ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองที�สะอาดที�สุดหนึ�งใน

เมตร 
หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที�ตั2งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที�

ได ้ใหท้่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก 



นาํท่านเดินทางสู่เมืองซุริกใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือชื�อที�มีความ
ยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที�เป็นที�รู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็นถนนชอ้ปปิ2 งโดยตลอดสองขา้งทางลว้น
แลว้แต่เป็นที�ตั2งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเครื�องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูเป็นจาํนวน
มากจากนั2นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเที�ยวชมบรรยากาศเรียบแม่นํ2าลิมแมท็ บริเวณถนนลิมแมท็คีย ์ มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่น
เที�ยวชมบรรยากาศรอบๆเมือง พร้อมช๊อปปิ2 งของที�ระลึกพื2นเมืองของวสิเซอร์แลนด์ 

 ได้เวลานัดหมาย นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื�อทาํการเช็คอิน และทาํTAX REFUND 
22.15 น. �เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที�ยวบินที� EK 86 / EK 372 แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมืองดูไบ  

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ บริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน 
 

วนัที�เก้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.55 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������ 

 

 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โดย EMIRATES  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเดี�ยว 

จ่ายเพิ�ม 

วนัที�  7 – 15เมษายน 2561 99,900 23,000 

วนัที� 14–22เมษายน 2561 99,900 23,000 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี�ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ*ามันและภาษีสนามบินเพิ�มเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ2ในการยกเลกิหรือเปลี�ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
สําหรับท่านที�เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื*อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลื�อนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา ซึ� งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เลื�อนตัvว และเอกสารเพิ�มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที�อยู่ต่อ  
 
 
 
 



อตัรานี*รวม 
1) ค่าตัvวเครื�องบิน (ECONOMY CLASS) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที�ทางสายการบินกาํหนด (นํ2าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ2น
เครื�องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชั�วโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ 
เนื�องจากอยู่ในภูมิประเทศที�มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ*นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี�ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื2อที�ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที�ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื�นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี*ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ2าหนกัส่วนที�เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิ2น (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ฟรังก์สวสิต่อท่าน 

6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวสิต่อท่าน 
 

***กรุณาพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ และเงื�อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 40,000 บาท  
• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ในการหกัค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ที�เหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

• ส่วนที�เหลอืชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนั*นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั2นทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ40,000

บาท) 



• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการที�ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ในการไม่คืนเงินทั2งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผูส้ํารองที�นั�งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื�องจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตัvวเครี�องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื�นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการยื�นวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื�อมาสแกรนลายนิ*วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที�มี
ความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�นวซ่ีาเท่านั2น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกดิขึ*นดังต่อไปนี* 
- ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั2งสิ2นแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจําตั~วเครื�องบิน หรือตั~วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวซ่ีา ซึ� งตัvวเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั~วเครื�องบินถ้าออกตั~วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื�องจากบริษทัจองตัvวเป็นตัvวกรุ๊ปซึ� งตัvวกรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัvว   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัvวตามจริงเท่านั2น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี2แจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ2ในการยึดค่าใช้จ่ายทั*งหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั*งสิ*น 

• ในกรณีที�ทางบริษัทขอเอกสารเพิ�มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที�ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่
ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ2ไม่คนืเงินมดัจําให้ท่าน 

• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สํารองตัvวเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี2  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั2นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�
จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เที�ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที�ระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ในการที�จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั2งสิ2น เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยที�เกิดขึ2นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 



ทั2งสิ2นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้� งผลประโยชน์สูงสุดที�ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิE ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั2งนี2 ขึ2นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที�ท่องเที�ยวที�มีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ที�จะไม่รับผดิชอบในส่วนที�เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั2งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที�สถานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางที�เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ2นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ*ว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื*นฉากหลงัสีขาวเท่านั*น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั2ง 2 รูป)  
 

รูปถ่ายวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 
รูปถ่ายวซ่ีาสาํหรับการยื�นขอวซ่ีามีเงื�อนไขดงันี2  
1.สีพื2นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 2 นิ2ว 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิ�งต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที�เหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื�นวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที�ภายในศูนย์ TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายที�ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครื�องหมาย "✗" และเครื�องหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายที�ได้
มาตรฐาน ซึ� งเป็นขอ้กาํหนดของการยื�นขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

ใกล้เกนิไปไกลเกนิไป                                ดี 



ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื�อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื�อความชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเปื2 อนของหมึกหรือนํ2ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิที�เป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิIกอายในการถ่ายรูป 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ�มเติมกรณีอื�น ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี2   

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอื�น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั2น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั2นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั2นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที�ยื�นวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื�อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั2น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั2งบนัทึกการหยา่ซึ� งแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั2น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูที้�เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั2น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั2น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที�เดินทาง(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการพร้อมทั2งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา
และประทบัตราบริษทัฯ (อายสุาํเนาไม่เกิน 1 เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
8.3 กรณีที�เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน ใน

จดหมายรับรองการทาํงานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย (ในจดหมายงานไม่ตอ้งระบุวนัลางานและ
ประเทศที�จะเดินทางไปท่องเที�ยว หรือ ถา้จาํเป็นตอ้งระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศที�จะเดินทางใหค้รบทุก
ประเทศ เรียงลาํดบัประเทศที�จะเดินทางไปใหถู้กตอ้ง และใส่วนัเดินทางใหถู้กตอ้งตามวนัที�เดินทาง)พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั*น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)+ สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

8.4 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั*น(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั2นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั2นปีที�ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั*น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 



8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั2งแนบรูปถ่าย
สถานที�ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั*น) 
9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั*นพร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวนัที�ยื�นวซ่ีา 
� กรณีเงินฝากออมทรัพย(์ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื�นวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครั2 งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื�นวซ่ีาเด็ดขาด!!) 
� สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึ� งออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที�มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ�มเติมดงันี2   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั2น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที�จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี2  

� เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
� กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
� กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั2งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั2งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที�จะใชย้ื�นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดคิ้วยื�นวซ่ีา 

พร้อมทั2งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยื�นวีซ่าวนัที� 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที�ใชใ้นการยื�นวซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัที� 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั2น
เท่านั2น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศที�เดินทาง (ชื�อในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที�ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื�อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายทีุ�มีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื�อเป็นเอกสารประกอบการยื�นวซ่ีา 
12. กรณีผูที้�กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศที�ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยื�นขอวซ่ีาที�ไดก้ล่าวมานี2  เป็นเพียงขอ้เบื2องตน้ที�ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ2นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

***** สําหรับคนที�จะใช้เล่มไปที�อื�นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 


