
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



นังรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ทีสุดของสวติเซอร์แลนด์ 

นังรถไฟ  กลาเซียร์เอก็ซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศทีงดงามของเทือกเขาแอลป์ 

นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 

ขึนยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามดิทีมปีลายคุ้มงอเหมือนตะขอ  

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศทีสวยงาม  เมืองซึงสงวนสถานทไีว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง  

เดือนมีนาคม : วนัท ี  –  มี.ค. 2562 

เดือนพฤษภาคม :  วนัท ี  –  พ.ค.  (วนัหยดุแรงงาน) //  –   พ.ค.  (วนัหยุดวสิาขบูชา) 
วนัทีแรก          กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาลี) 

.  น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน  เคาน์เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย (TG) สังเกตุ

ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรทีนงัขึนเครือง 

วนัทีสอง       มิลาน – ทิราโน่ – นงัรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิงสินค้าพืนเมือง 

00.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมลิาน โดยเทียวบินที TG 940  บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทียวบนิ 

.  น. เดินทางถึงสนามบินมลิาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีมีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ ซึงมิลาน

ถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชนั หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ เมืองเลก็ๆ 

อยูใ่นแควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหวา่งประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลิน

ตลอดเส้นทางไปดว้ยบา้นเรือนรูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ  

เทยีง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํคณะนงัรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express 

รถไฟสายเก่าแก่ทีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์  เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามา

ทีมีชือเสียงทีสุดของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศ

ทิวทศันที์สวยงาม ผา่นเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ทีมีหิมะปกคลุมตลอดทงั

ปีซึงเป็น ภาพทีน่าประทบัใจเป็นอย่างยิงสร้าง ความเพลิดเพลินใหท่้าน

ตลอดการเดินทาง จนกระทงัเขา้สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและ

ศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวทีแสนสงบ 

นอกจากนีแลว้เมืองตากอากาศแห่งนียงัเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานทีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครัง ให้

ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์  

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

  พักที : Hotel Reine Victoria หรือระดบัเดยีวกนั 

 

 



วนัทีสาม   อนัเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเทียวชมเมือง  

                  – ช้อปปิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท ซึงเป็นเมืองเลก็ๆทีมีความสวยงามมีเวลาใหท้่านไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็น        

ทีระลึก เมืองทีมีบรรยากาศเงียบสงบ  

เทยีง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํคณะนังรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที

งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทงัอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนดแ์คนยอน 

และหุบเขาทีสูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาทีปก

คลุมดว้ยธารนาํแข็ง ทีผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตาก

อากาศทีสวยงาม ตงัอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของ 

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึงสงวน

สถานทีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธิ โดยห้ามรถทีใช้แก๊สและนาํมนัเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้มีไวบ้ริการ

นกัท่องเทียว...อิสระกบัการเดินเทียวชมเมือง  

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 พักที : Hotel Simi  หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีสี        นังกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นงัรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  

ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวทิยาลยัโลซาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ลอยฟ้า ใหท้่านได ้“นังกระเช้า CABLE CAR” ขึนสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 

ซึงมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ตืนตาตืนใจกบั

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึงท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือมชืนชมกบั

ทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะ

ซึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะ

อนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ 

ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดทีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์าํไป

เป็นแบบเครืองเล่นบิกธนัเดอร์ Big Thunder    ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบทีสวยงามยิงนกั 

สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมความประทบัใจ 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ นาํท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ เมืองพกัผ่อนตากอากาศทีมีชือเสียงทงัในฤดู

ร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึงไดรั้บสมญานาม

ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนีเรียงรายริม

ถนนเรียบทะเลสาบทียาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพทีระลึกกับ 

ปราสาทชิลลอง ซึงสร้างขึนโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที



รู้จกักนัแพร่  หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในครึงหลงัศตวรรษที 13 เป็นทีประทบัโปรดปรานของเคาน์และ 

ดยุค แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองโลซานน์ซึงเป็นทีประทบัของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัรัชกาลที  และทรงทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนีอีกดว้ย นาํคณะชืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวั

เมืองเก่าสมยัโบราณ,ย่านช๊อปปิงปลาแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอนัเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิ

คสวยติดอนัดบัยโุรป ใหท่้านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ศาลาทรงจตัุรมุขสร้างดว้ยไมส้ักและไมเ้นือแข็ง ซึง

สร้างขึนเนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี และ

เนืองในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมือปี พ.ศ. 2549 

จากนนัให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University)  อนัเป็นสถาบันอุดมศึกษาของทุก

พระองค์ สมเด็จพระพีนางทรงศึกษาทางดา้นวิชาเคมี รัชกาลที  ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะทีพระเจา้อยู่หัว

รัชกาลที  ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมือหลงัทรงครองราชสมบติัแลว้ไดเ้ปลียนเป็นสาขาวิชา

กฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพือความเหมาะสมกบัพระราชภารกิจแห่งพระมหากษตัริย”์ 

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

 พักที : Novotel Lausanne Bussigny หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห้า      โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบร์ิน – บ่อหม ี– หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อนิเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตงัอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี

วาทะเลสาบทีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์ครึงเสียวต่อจากนนันาํท่านชมเมืองเจนีวา 

เมืองทีวา่กนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสทีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ย

สวนสาธารณะทีสวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึก

สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา 

และ นําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ทีสามารถส่งนาํขึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึงของเจนี

วา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสําคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีมีต่อเจนีวา 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงสวยงามเป็นอย่างยิง

จนไดรั้บการอนุรักษ ์และประกาศใหเ้ป็น มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้Unesco จากนนันาํคณะชม สวนกุหลาบ ซึง

ตงัอยู่บนเนินเขา ซึงทีจุดนีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่าไดใ้นมุมกวา้ง นาํคณะ

ชมเทียวชม เบเร็นกราเบน็หรือบ่อหม ีสัตวที์เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซึงปัจจุบนัไดถู้ก

ยา้ยไปอยู่บริเวณสนามหญา้ริมแม่นาํ จากนันนาํคณะเดินทางเขา้สู่ย่าน มาร์คกาสเซ 

ย่านเมืองเก่าซึงปัจจุบนั เต็มไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละร้านบูทีคเป็นเขตทีปลอดมลพิษ 

ไม่ให้รถยนตวิ์งผ่าน จึงเหมาะกบัการเดินเทียว นาํชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองนีเขา้สู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขาย

ของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไชท้ก์ลอ็คเค่นอายุกวา่ 800 ปี ทีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชวัโมงทีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหา

วิหารเซนต์วินเซนตรั์ทฮาวน์       และกรุงเบอร์นยงัเป็นเมืองทีมีนาํพุมากทีสุดเมืองหนึงในยุโรป ใหท้่านไดเ้ดินเทียว

ชมเมือง...พร้อมชมอดีตบา้นพกัของไอซไตน ์ซึงเคยใชชี้วิตอยูใ่นเมืองนี...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ 



เ มืองอินเทอร์ลาเ ก้น  เมืองห ลวงข องแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์  ปร ะ เทศ

สวิสเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตงัอยู่

ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ย

ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิงท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ, นาฬิกาดอกไม,้ สถาน

คาสิโน ฯลฯ ตรงนีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างทีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั 

และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตไ์ทยเรือง วนันีทีรอคอย 

คาํ รับประทานอาหารพืนเมือง ให้ท่านได้ลิมลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตําหรับ ทีขึนชือ

ของสวสิ ทัง  ชนิด เริมต้นจากชีส //เนือสัตว์ และ ช็อคโกแลต 

 พักที : City oberlanf Hotel หรือระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีหก     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงทีสุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํานําแข็ง ,  ปี – ลูเซิร์น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึนมุ่งหนา้ขึนสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม

วิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนดข์นานแท ้ ทีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไม้

ป่าบานสะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วงบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ ฝงูววัพืนเมืองทีกระจดั

กระจายแทะเล็มหญา้อยูท่วับริเวณ ลาํธารนาํธรรมชาติเลก็ๆทีใสสะอาด

และฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บ

ความประทบัใจเป็นอยา่งยิง พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาตบินภูเขาสูง

แห่งแอลป์  แล้วเปลยีนเป็นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ไชเดก็รถไฟทีจะนําท่านเดนิทางลอดอุโมงค์ทีชาวสวิสฯได้ขุด

เจาะไว้ทีความสูงถึง ,  เมตร จนกระทังถงึสถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจงุเฟรา 

ซึง มีความสูง ,  เมตร ( ,  ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนาํแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเทียวหลายๆคน

บอกวา่ทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทงัปี ในปี   

อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว 

บ่าย  พร้อมนาํคณะเขา้ชม ถํานําแข็ง1,000ปี ICE PALACE ทีสรา้ง

โดยการเจาะธารนาํแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนาํแขง็

แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนนัชมววิทิวทศัน์และสัมผัสหิมะทีลา

นพลาโต PLATEAU พร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั

...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนันออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น 

LUCERNE เมืองทีไดชื้อว่านกัท่องเทียวบนัทึกภาพไวม้ากทีสุด 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 พักที :  Astoria Hotel หรือระดับเดยีวกนั 

 



วนัทีเจด็     ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –นาํตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึงเป็นทะเลสาบสวยงามตงัอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 

ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด

ระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรัง 

เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจ

ชาวเมือง และนกัท่องเทียว นาํคณะเขา้ชม          อนุสาวรีย์สิงโต ทีสร้างขึนเพอืเป็น

เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสตัยแ์ละจงรักภกัดี ทีเสียชีวิตในการ

อารักขาพระเจา้หลุยส์ที16แห่งประเทศฝรังเศส ระหวา่งการต่อสู้

ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ ่ เมือวนัที 10 สิงหาคม ค.ศ.

1792 ให้คณะไดเ้ดินชืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ 

สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ ทีมีอายุมากกวา่ 600 ปี ทีสร้างทอดตวั ขา้ม

แม่นาํรอยส์ ตงัแต่ศตวรรษที 14 โดยสะพานแห่งนีถือว่าเป็นสะพานไมที้มีความเก่าแก่ทีสุดของยโุรป มีเวลาให้ท่าน

ไดช้อ้ปปิงสินคา้ขึนชือของประเทศสวิสเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแลต็ ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ 

และทีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห้อต่างๆทีมีชือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์ จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาชือดงั 

อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเลก็ ๆ ตงัอยูริ่มทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองทีมีรายไดเ้ฉลียนอ้ย

ทีสุดของสวิตเซอร์แลนดแ์ต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองทีรวยทีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ โดยเรียกเกบ็ค่าภาษีในอตัราตาํทีสุดใน

โลก ทาํให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองทีสะอาดทีสุดหนึงในสิบของโลก

อีกดว้ย ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ทีมีความสูง  เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างขึนในศตวรรษที 

 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาทีตงัอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ทีสามารถบอกขา้งขึน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้

ใหท้่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก นาํคณะออกเดินทางศเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมือง

ชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ นาํคณะชมความสวยงามของนําตกไรน์ ซึงเกิดจากแม่นาํไรนส์ายนาํนานาชาติทีสาํคญัทีสุด

ในยุโรป แม่นาํแห่งนีเกิดขึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์

เริมจากเป็นลาํธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ทีกนั

พรหมแดนระหวา่งสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี สัมผสัความตระการตา

ของสายนาํตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นทีระลึก นาํคณะ

ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ZURICH   เป็นเมืองทีมีชือเสียงระดบัโลก เป็น

ศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซึงรวมไปถึงทงัทางทาง

บกและการจราจรทางอากาศ ซึงบางครังเมืองซูริกมกัถูกเรียกว่าเมืองหลวงวฒันธรรมของสวิตเซอร์แลนด ์ โดยในปี 

-  เมืองซูริกไดร้ับรางวลัเมืองทีมีคุณภาพชีวิตดีทีสุดในโลกอีกดว้ย 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 พักที : Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 



 

วนัทีเปด        ซูริก – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารมือ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก  

 ให้ท่านจัดสัมภาระเพือเตรียมตวัเดนิทางสู่ประเทศไทยได้เวลานัดหมาย นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซู

ริก...เพือทาํการเช็คอิน และทาํTAX REFUND 

.  น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย (TG)  เทียวบินที TG 971 บริการอาหารและเครืองดืมตลอด

เทยีวบิน 

 

วนัทีเก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

05.30 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

ขอบคุณท่านทีใช้บริการ 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  วัน 

 โดย Thai  Airways International  (TG)  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู่) 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

วนัท ี  –  มี.ค. 2562 ,  , 00 

วนัท ี  –  พ.ค.  (วันหยดุแรงงาน)  ,  , 00 

วนัท ี  –   พ.ค.  (วนัหยุดวสิาขบูชา) ,  , 00 

 

** ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรับเปลยีนหากสายการบินมกีารเรียกเก็บภาษีนํามนัและภาษีสนามบินเพิมเตมิ ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม *** 
 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านทีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  

สัปดาห์  

* ในกรณเีลือนการเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวีซ่า ซึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลือนตวั และเอกสารเพิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอยู่ต่อ  

 

อตัรานรีวม 



) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวัน จาํนวนคนและมค่ีาใช้จ่ายทีทางสายการบินกาํหนด (นาํหนกักระเป๋าใบใหญท่่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึน

เครืองท่านละ  กิโลกรัม) 

)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ  

ชัวโมง/วนั) 

) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกบัช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลยีนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคัญ) 

)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

)    ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ,  บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ 

 
 

อตัรานไีม่รวม 

)    ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % และภาษีมูลค่าเพิม % (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน  กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่  ชิน (ระเบียบของสายการบิน)  

)  ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ 20 ฟรังก์สวสิ ต่อท่าน 

)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 

)     เอกสารทีต้องแปลในการยืนวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาทีได้รับการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด์ 

 

***กรุณาพิจารณาเงือนไขต่างๆ และเงือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษทั ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 0,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 

เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจาํท่านละ ,  บาท 

 ส่วนทีเหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ



 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ ,

บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจาํท่านละ ,  บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน  - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทงัหมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนงัครบ  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยืนวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดนิทางมายืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมเีจ้าหน้าทีของบริษัทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  ,  บาท 

- ค่าตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวซ่ีา ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตวัเครืองบิน

ถ้าออกตวัมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง % ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด %ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทังสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพิมเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชือถือ / มี

การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามทีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่

สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหต ุ  

. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  



ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 

.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชนสู์งสุดกบัท่าน 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชนข์องลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวติเซอร์แลนด์ 

** เอกสารในการยืนวซ่ีาต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาทีได้รับการรับรองจากสถานทูตสวสิเซอร์แลนด์เท่านัน ** 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า  วนัทําการ และต้องมาแสดงตนทีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย  หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง X .  นิว จาํนวน  รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลังสีขาวเท่านัน อายรูุปไม่เกิน  เดือน เหมือนกนัทงั   รูป)  

 

รูปถ่ายวีซ่าสวติเซอร์แลนด์ 

รูปถ่ายวีซ่าสาํหรับการยืนขอวซ่ีามีเงือนไขดงันี 

.สีพืนหลงัสีขาว 

2.ขนาด 2 นิว 

3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

.ภาพถ่ายลา่สุดทีเหมือนตวัจริง 

โปรดทราบว่า รูปถ่ายยืนวีซ่า จะต้องมลีักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้

ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ทีภายในศูนย์ TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายทีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครืองหมาย "✗" และเครืองหมาย "✓ ", สาํหรับภาพถ่ายทีได้

มาตรฐาน ซึงเป็นขอ้กาํหนดของการยืนขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 



 

 

 

 

 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพือสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพือความชดัเจน 

ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไมมี่รอยเปือนของหมึกหรือนาํมนั 

ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผิวทีเป็นธรรมชาติ 

หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิกอายในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิมเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั และให้

ระบุวา่ ยินยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียืนวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุวา่ 

มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียืนวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุว่า 

บิดายินยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียืนวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยืนยนั 

7.5 ใหแ้นบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัน 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหย่าซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ืน จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที้เดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง (ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา

และประทบัตราบริษทัฯ (อายุสําเนาไม่เกิน  เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

8.3 กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน ใน

จดหมายรับรองการทาํงานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย (ในจดหมายงานไม่ตอ้งระบุวนัลางานและ

ประเทศทีจะเดินทางไปท่องเทียว หรือ ถา้จาํเป็นตอ้งระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศทีจะเดินทางใหค้รบทุก



ประเทศ เรียงลาํดบัประเทศทีจะเดินทางไปใหถู้กตอ้ง และใส่วนัเดินทางใหถู้กตอ้งตามวนัทีเดินทาง) พิมพ์เป็นภาษาองักฤษ

เท่านัน  (ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน) + สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน 

8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตวัจริงอายุไมเ่กิน  เดือน) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  (ตวัจริงอายไุม่เกิน  เดือน) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถา่ยอยา่งนอ้ย -  ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เท่านนั  พร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวันทียืนวีซ่า 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยนืวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ

เขา้ออกของเงินสมาํเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืนวีซ่าเดด็ขาด!!) 

 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั  เดือน ซึงออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีมีผูร้ับรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี

ภรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

 กรณีไมมี่ลูกดว้ยกนั ให้ใชท้ะเบียนบา้นทงัของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทงัสองตอ้งอยู่บา้นเดียวกนั 

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

.  ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัทีไดค้ิวยนืวซ่ีา 

พร้อมทงัตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืนวีซ่าวนัที 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคารทีใชใ้นการยืนวีซ่า ตอ้งออกให ้ ณ วนัที  กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนนั

เท่านนั  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตู) โดยไม่ตอ้งระบุ

วนั และประเทศทีเดินทาง (ชือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ

ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพือไม่ให้

ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายทีุมีอายุเกินกวา่ 70 ปีบริบูรณก์รุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พือเป็นเอกสารประกอบการยืนวซ่ีา 

. กรณีผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยืนขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู่  

*** รายละเอียดเอกสารการยืนขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 



 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทีอืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 


