
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Rare Precious Experiences 
in Switzerland 10 Days 

 

ที่สุดแหงการพชิิตยอดเขาสวิตเซอรแลนด 

14 – 23 ก.ย. 61, 12- 21 ต.ค.61 , 9 - 18 พ.ย 61, 

 5 - 14 ธ.ค. 61 ,  21 - 30 ธ.ค. 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“นําทานเดินทางดวยรถไฟชมวิวแหงสวิสเซอรแลนดตลอดการเดินทาง ชื่นชมและใกลชิดไป

กับความงดงามที่หาไดยากยิ่งในแบบฉบับคนทองถิ่น  ในดินแดนแหงขุนเขาที่โอบลอมไป
ดวยธรรมชาติและปาไมนานาพรรณ กับจุดสุดยอด ณ 7 ยอดเขา ซึ่งมีนอยคนนักที่จะได
สัมผัสกับยอดเขาแบบใกลชิดทั้งหมด กับเสนทางที่มีชื่อวา “ประสบการณล้ําคาที่หาไดยาก

ยิ่งในสวิตเซอรแลนด” 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, 
จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, 
การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว 
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปน
สิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

 

ยินดีตอนรับสูปฐมบทแหงการเดินทางภายใตโปรแกรม 
“Rare Precious Experiences in Switzerland 10 Days” 



 

 

วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 3 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

นัดหมายคณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณ
ภู มิ  อ า ค า ร ผู โ ด ย ส า ร ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ 
เคานเตอร D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจาหนาที่
สิริ ทัวรเซ็นเตอรคอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  
 

กรุงเทพฯ - ซูริค – อินเทอรลาเคน - กรินเดล
วาลด - ยอดเขาเฟยส  
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดวยสายการ
บินไทย เที่ยวบินที่ TG970 เวลา 01.20 – 07.45 
น. (ณ เวลาทองถิ่นประเทศสวิตเซอรแลนด) 
เพื่อเดินทางไปยังทาอากาศยานซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนดเดินทางตอไปยังเมืองอินเทอร
ลาเคน 
- ยอดเขาเฟยส ธรรมชาติที่มีสวยงามเขียว

ขจี และมีกิจกรรมมากมาย 
- Hotel Interlaken หรือเทียบเทา 

อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด - ยอดเขาจุง
เฟรา 

- ยอดเขาจุ ง เฟรา ในป  2001 UNESCO 
ประกาศให เป นพื้ นที่ ม รดก โลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป ซึ่งไดรับการ
ยกยองวาเปน TOP OF EUROPE 

- Hotel Interlaken หรือเทียบเทา 

อินเทอรลาเคน – เซอรแมท – ยอดเขาโรธอน 

- เมืองเซอรแมท สูดอากาศบริสุทธิ์ และได
ขึ้นชื่อวาเมืองปลอดมลพิษที่สุดในโลก 

- ยอดเขาโรธอน  ทิวทัศนมุมกวางของ
ดินแดนเบอรนิสโอเบอรแลนดไดสุด
สายตา วิวทะเลสาบ Stellisee 

- Hotel Mirabeau หรือเทียบเทา 

 

เซอรแมท – ยอดเขาแมทเทอรฮอรน 

- ยอดเขาแมทเทอรฮอรน เปาหมายของนัก
สกีทั่วโลก สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ 
พรอมชมวิวของยอดเขาโดยสามารถ
มองเห็นเทือกเขาแอลปที่ทอดยาวสุด
สายตา 

- กลาเซีย พาราไดซ  จุดสูงสุดของภูเขาใน
ยุโรป 

- กอรเนอรกรัท   

- Hotel Mirabeau หรือเทียบเทา 

เซอรแมท – อันเดอรแมท - ลูเซิรน 

- เมืองอันเดอรแมท เมืองเล็กๆนารักที่ถูก
โอบลอมดวยเทือกเขาแอลป 

- เมืองลูเซิรน เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เปนเวลานับศตวรรษมาแลว ไดรับสมญา
นามวา “ลูเซิรนริเวียรา” 

- Hotel Monopol หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

วันที่ 9 |  

วันที่ 10 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

ลูเซิรน – เอนเกลเบิรก – เขาทิตลิส - ลูเซิรน 

- เมืองเอนเกลเบิรก เมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงและไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเมืองหนึ่งของของรัฐออบวัล
เดิน 

- ยอดเขาทิตลิส ถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทท่ี
คนนิยมมาเลนสกี และสนุกกับกิจกรรม
อีกมากมาย 

- Hotel Monopol หรือเทียบเทา 

ลูเซิรน – วิซเนา - เขาริกิ – ลองเรือทะเลสาบลู
เซิรน  

- ยอดเขาริกิ เปนอีกหนึ่งเทือกเขาในภาค
กลางของสวิตเซอรแลนด เปนที่รูจักกันใน
ฐานะ "ราชินีแหงเทือกเขา" 

- ลองเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน 
ทิ วทัศนภู เขาที่ โดดเดน  ธรรมชาติที่
หลากหลาย โอบลอมไปดวยเทือกเขา
ธรรมชาติ 

- Hotel Monopol หรือเทียบเทา 

ซูริค - กรุงเทพมหานคร  

ทาอากาศยานซูริค เพื่อเดินทางไปยังทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG971 เวลา 13.30 – 05.30 (+1) น. (ณ เวลา
ทองถิ่นประเทศไทย) 

กรุงเทพมหานคร  

ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทําการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 น. 
นั ดหมายคณะพร อมกั นที่ ท า อ ากา ศ ยา น
นานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ เคานเตอร D ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมี
เจาหนาที่สิริ ทัวรเซ็นเตอรคอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที่ 2 | กรุงเทพฯ - ซูริค – อินเทอรลาเคน - กรินเดลวาลด - ยอดเขาเฟยส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางออกจากกรุงเทพ ดวยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG970 เวลา 01.20 – 07.45 น. (ณ เวลา
ทองถิ่นประเทศสวิตเซอรแลนด) เพื่อเดินทางไป
ทาอากาศยานซูริค เมื่อผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
และไดสัมภาระเรียบรอย นําคณะออกเดินทางไป
ยังสถานีรถไฟเมืองซูริค (Zurich) เพื่อตอเดินทาง
ไปยังเมืองอินเทอรลาเคน เมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอรลันด ดวยรถไฟประจําชาติ SBB และ
เดินทางขึ้นสู “หมูบานกรินเดลวาลด” นําทุกทาน
ไปชมยอดเขาเฟยส (First) ที่ระดับความสูง 2,168 
เมตร เปนเสนทางเดินเขายอดนิยม ดวยธรรมชาติ
ที่มีสวยงามเขียวขจี และมีจุดชมวิวบนหุบเขา
เฟยส  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําคณะเดินทางไปชมทะเลสาบบัคสัปป เซ
(Bachalpsee) ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนไขมุก
ทะเลสาบบนภูเขา เปนทะเลสาบเล็ก ๆ กลาง
ขุนเขามีสีครามเขม ที่ถือวาเปนอัญมณีแหง
เทือกเขาแอลป บนยอดเขาเฟยส มีกิจกรรม
มากมายอยาง สะพาน First Cliff Walk สะพาน
แขวนบนหนาผาที่สูงชัน มีความยาวประมาณ 40 
เมตร เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับความสูง
กวา 4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได
แบบพาโนรามา และมาสัมผัสกับความรูสึกโบย
บินกับกิจกรรม เฟยสตไกลเดอร (First Glider) บน
ยอดเขากรินเดลวาลดเฟยสต เปนเครื่องบินรอน
เหมือนกับนกอินทรี เครื่องเลนนี้สามารถขึ้นได 4 
คนดวยกัน ความรูสึกเหมือนกับวาเรากําลังเปน
นก บินอยูบนอากาศในระยะทางกวา 800 เมตร 
ยังไมพอกับกิจกรรมยังมี First Flyer ใหเลนอีก
ดวย เปนเครื่องเลนที่ใหเราโรยตัวจากสถานี First 
มายั งสถานี  Bort และสนุกสุดมันส กั บ  First 
Mountain Cart การเลนรถคารทบนเขากรินเดล
วาลด-เฟยสต จากสถานีเชร็คเฟลดถึงสถานีบอรต 
ระยะทาง กวา 3 ก.ม.ทามกลางธรรมชาติที่
สวยงาม โดยจะมีอุปกรณหมวกนิรภัยใหกับทุก
ทาน และทุกทานสามารถเลือกเลนกับอีกหนึ่ง
กิจกรรม Scooter Bike  

**ทุกทานสามารถเลือกทํากิจกรรมไดเปน 

 



 

 

วันที่ 3 | อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด - ยอดเขาจุงเฟรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Interlaken หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําคณะออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด เพื่อไป
ที่สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) 
จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในป 
2001 UNESCO ประกาศใหเปนพื้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟ
ทองเที่ยวธรรมชาติของ Jungfraubahhn ขึ้นพิชิต
ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน TOP OF 
EUROPE  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเลน
หิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน
ยุโรป มองเห็นไดกวางไกลที่สุด อิสระใหทานได
สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา
จุ ง เ ฟ ร า  แ ล ะ จ า ก นั้ น นํ า ท า น ไ ป ที่  “ Alpine 
Sensation” ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีและเสียงเพลง 
จุดนี้จะแสดงใหเห็นภาพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
สําหรับการบุกเบิกเพื่อทองเที่ยวบนเขาจุงเฟรา 
ยังไมพอสําหรับกิจกรรม Ice Palace ถูกสรางขึ้น
เมื่อป 1930  เปนถ้ําน้ําแข็ง อันสวยงาม จะมีการ
แกะสลักน้ําแข็ง สวยใสราวคริสตัล ทุกทานจะ
ตะลึงถึงความสวยงาม ถายรูปกับตุกตาสลัก
น้ําแข็งนารักๆ มากมาย และใหทานมีเวลาอยาง
เต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกวางที่เต็มไป
ดวยหิมะขาวโพลน และไมควรพลาดกับการสง
โปสการด ที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป 
และมาเสิรฟกันตอดวยความหวานของราน Lindt 
Swiss Chocolate Heaven มีหองจัดแสดงการทํา
ช็อคโกแลตของลินดท ในหองนี้ไดจําลองครัว
ขนาดยอมๆ ที่โชวการทําช็อคโกแลต แถมยังมี
ภาพเสมือนจริงที่เหมือนมีพอครัวมาทําช็อคโก
แลตใหทานชมอยูตรงหนา เมื่อไดเวลาอันสมควร
เดินทางกลับเมืองอินเตอรลาเคน อิสระใหทุกทาน
ไดพักผอนและชอปปงสินคาตางๆ ของที่ระลึกใน
เมือง 

 



 

 

วันที่ 4 | อินเทอรลาเคน – เซอรแมท – ยอดเขาโรธอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Interlaken หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทุกทานเดินทางออกจากเมืองอินเตอรลาเคน 
เพื่อเดินทางไปสูเมืองเซอรแมท ดวยรถไฟประจํา
ชาติ SBB สูดอากาศบริสุทธิ์ และไดขึ้นชื่อวาเมือง
ปลอดมลพิษ อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลกเลยก็วา
ได   

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําคณะเดินทางสูยอดเขาโรธอน (Rothorn) ที่
ระดับความสูง 2,346 เมตร โดย Funicular และตอ
ดวย เคเบิ้ลคาร ทุกทานสามารถเห็นทิวทัศนมุม
กวางของดินแดนเบอรนิสโอเบอรแลนดไดสุด
สายตา วิวทะเลสาบ Stellisee สีเขียวอมฟาเบื้อง
ลาง โดยมียอดเขาแมทเทอรฮอรน เปนฉากหลัง
กับพื้นผิวน้ําสะทอนเงาเปนภาพกระจกของยอด
เขาแมทเทอรฮอรนที่สวยงาม นาทึ่ง จนวิวนี้นําไป
ทําเปนภาพโปสการดเผยแพรไปทั่วโลก อิสระให
ทุกทานเก็บภาพประทับใจ และเดินทางกลับเมือง
เซอรแมท  

รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม 

 



 

 

วันที่ 5 | เซอรแมท - ยอดเขาแมทเทอรฮอรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hotel Mirabeau หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานขึ้นสูยอดเขาแมทเทอรฮอรน เปาหมาย
ของนักสกีทั่วโลก สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ 
พรอมชมวิวของยอดเขาโดยสามารถมองเห็น
เทือกเขาแอลปสีขาวที่ปกคลุมดวยหิมะ และยอด
เขาตาง ๆอยางจุใจ นําทุกทานไปชมวิวทั้งสองฝง
ของยอดเขาแมทเทอรฮอรน  เปนมุมมองที่คุณ
พลาดไมไดกับแมทเทอรฮอรน กลาเซีย พาราไดซ 
และ กอรเนอรกรัท ในวันเดียว ใหทุกทานไดดื่ม
ด่ํากับบรรยากาศที่หาที่ไหนไมได เริ่มตนดวยการ
เดินทางเพื่อขึ้นไปยังสถานี Klein Matterthorn เปน
สถานี เคเบิ้ล คารที่สูงที่สุดในยุโรป เพื่อไปสิ้นสุด
ที่ แมทเทอรฮอรน กลาเซีย พาราไดซ มีระดับ
ความสูงถึง 3,883 เมตร จุดสูงสุดของภูเขาใน
ยุโรป  

อิสระรับประทานอาหาร ณ Trokerner Steg 

นําคณะเดินทางตอไปที่สถานี Riffelberg และขึ้น
สถานีสุดทาย กอรเนอรกรัท มีระดับความสูงถึง 
3,089 เมตร ใหทุกทานไดชมวิวสองขางทางก็ที่
เต็มไปดวยหิมะ และสวนหนึ่งของเทือกเขาแอลป
ทางทิศตะวันตก สามารถมองลงไปดูทัศนียภาพ
ของธารน้ําแข็ง Gorner ในทางทิศใต จากนั้นนํา
ทานเดินทางกลับสูเมืองเซอรแมท พรอมกับอิสระ
ใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเก็บภาพความ
ประทับใจ ของบานสไตลแบบสวิสชาเลต สไตล
วาเลส และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและเลือก
ชมสินคาตาง ๆ ตามรานขายของ และรานอาหาร
เล็ก ๆ สองฝงตลอดเสนทาง 

รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 6 | เซอรแมท – อันเดอรแมท - ลูเซิรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hotel Mirabeau หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองอันเดอรแมท เมืองเล็กๆ
นารักที่ถูกโอบลอมดวยเทือกเขาแอลป โดยรถไฟ 
กลาเซีย เอ็กเพรส เปนรถดวนที่วิ่งชาที่สุดในโลก 
ภายในโบกี้จะเปนกระจกทั้งหมด สามารถดูความ
งดงามของทิวทัศนสวิตเซอรแลนดไดอยางเต็มตา
แบบพาโนรามาเปนเสนทางรถไฟสายโรแมนติกที่
นักทองเที่ยวนิยมมาก โดยเสนทางจะวิ่งผาน ผาน
ชมอุโมงค สะพาน หุบเหว ผานสวิสแกรนดแคน
ยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กวาเมตรเพลิดเพลิน
ตลอดเสนทาง 

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

นําคณะออกเดินทางสู เมืองลูเซิรนดวยรถไฟ
ประจําชาติ SBB ลูเซิรนเปนเมืองทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมาเปนเวลานานนับศตวรรษ นักทองเที่ยว
และบุคคลผูมีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ ดวย
ความเปนเมืองที่มีความสวยงามของเทือกเขาที่มี
ชื่อเสียง คือยอดเขาริกิและทิตลิส และตั้งอยูริม
ทะเลสาบลูเซิรน จึงมีกิจกรรมทางน้ํา การปนเขา 
และกีฬาบนเขาสําหรับนักทองเที่ยวตลอดทั้งป 
และมีสภาพอากาศกําลังดี จึงไดรับสมญานามวา 
“ลูเซิรนริเวียรา” ใหทุกทานไดอิสระเดินเยี่ยมชม
เมืองและเก็บภาพประทับใจ 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 7 | ลูเซิรน – เอนเกลเบิรก – เขาทิตลิส - ลูเซิรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hotel Monopol หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําคณะเดินทางไปยังเมืองเอนเกลเบิรก เมืองตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเมืองหนึ่งของของรัฐออบวัลเดิน 
เมืองที่ถือไดวาเปนใจกลางที่สุดของยุโรป ตั้งอยู
บนความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล นํา
ทานชื่นชมกับความเปนธรรมชาติในเขตชนบท
ของสวิส มีบานนอยแบบชาเลต ตกแตงดวยผา 
มานลูกไมสีขาว เปนบรรยากาศที่งดงามที่สุดแหง
หนึ่ง และจากนั้นนําทานมาสนุกกับกิจกรรมขับส
โนวโมบิล และสนุกกับกิจกรรมอีกมากมายที่  
Trubsee Snow Park ยั ง ไ ม พอ  นํ า ทุ ก ท า นช ม
ทะเลสาบ Trubsee ที่สวยงามจนลืมหยุดหายใจ 
จากนั้นนําคณะเดินทางไปสูยอดเขาทิตลิส เปน
ยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุม
ยอดเขาตลอดทั้งป ในหนาหนาวถือวาเปนอีกหนึ่ง
ไฮไลทที่คนนิยมมาเลนสกี และสนุกกับกิจกรรม
อี กมากมายอย า ง เช น  Cliff Walk by Titlis, Ice 
palace และ Snow Park  เปนตน หลังจากเลน
กิจกรรมกันอยางสนุกสนานแลว ไดเวลาเดินทาง
กลับไปยังเมืองลูเซิรน 

**ทุกทานสามารถเลือกทํากิจกรรมไดเปน 
Optional ที่ไมไดรวมอยูในคาทัวร** 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 อิสระใหทุกทานไดเยี่ยมชมเมือง และเก็บภาพ
บรรยากาศของเมืองลูเซิรน ในยานเมืองเกามี
รานคาที่ดูมีเสนห และคาเฟกลางแจง นอกจากนี้
ยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่ง
ของสวิตเซอรแลนดอยางสะพานไมชาเพลที่ทอด
ขามแมน้ํ ารอยซและมีอายุยาวนานมาตั้ งแต
ศตวรรษที่ 14 สะพานไมชาเพลเปนสะพานมุง
หลังคาที่ เกาแกที่สุดในยุโรปและประดับดวย
ภาพวาดล้ําคาเกาแกมากมาย 



 

 

วันที่ 8 | ลูเซิรน – วิซเนา - เขาริกิ – ลองทะเลสาบลูเซิรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hotel Monopol หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสูเมืองวิซเนา  เพื่อเดินทาง
ตอไปยังยอดเขาริกิ เปนอีกหนึ่งเทือกเขาในภาค
กลางของสวิตเซอรแลนด เปนที่รูจักกันในฐานะ 
"ราชินีแหงเทือกเขา" โดยยอดที่สูงท่ีสุด มีความสูง
ถึง 1,797.5 เมตร และเปนจุดวิวที่สวยที่สุดของ
เมืองลูเซิรน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระใหทุกทานไดดื่มด่ํ ากับบรรยากาศและ
ถายภาพที่สุดแสนโรแมนติก สามารถชมทิวทัศน
ของยอดเขารอบตัวแบบพาโนรามา 360 องศากัน
เลยทีเดียว ทําใหไดฉายาวาเปน "ทะเลแหงยอด
เขา" จากนั้นนําคณะเดินไปยังเมืองเวกกิส เพื่อไป
ลองเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน ทวิทัศน
ภูเขาที่โดดเดน ธรรมชาติที่หลากหลาย โอบลอม
ไปดวยเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบานเรือน
รูปทรงนารักสะดุดตา ไดดื่มด่ํากับธรรมชาติอยาง
เต็มที่ 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 

 



 

 

วันที่ 9 | ลูเซิรน - ซูริค - กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

WALDHOTEL BÜRGENSTOCK HOTEL & RESORT LAKE 

LUCERNEHotel Monopol หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปยังทาอากาศ
ยานซูริค รถไฟประจําชาติ SBB เพื่อทําการเช็คอิน 
การคืนภาษีสําหรับการชอปปง และเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG971 เวลา 13.30 – 05.30 (+1) น. (ณ เวลา
ทองถิ่นประเทศไทย) 

 



 

 

วันที่ 10 | กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศ
ไทย โดยสวัสดิภาพ 

โดยเที่ยวบินที ่TG971 เวลา 13.30 – 05.30 น. 

(เวลาทองถ่ินประเทศไทย) 

 

“ขอขอบพระคุณสําหรับความสนใจ และความ
ไววางใจในการรวมเดินทางไปเปดประสบการณ
กับเรา แลวพบกันใหมกับการเดินทางในภาค

ตอไป ขอบคุณครับ/คะ” 

 



 

 

วันเดินทางและราคาทัวร 
 

ราคาทัวร / ทาน 
ก.ย. 2561 ต.ค.-ธ.ค. 2561 

 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน), 

หองพัก 3 ทาน (Triple)  

117,500.- 119,500.- 

 เด็กอายุ 4-12 ป พักรวมกับผูใหญ 1 
หรือ 2 ทาน โดยมีเตียง  

105,750.- 107,550.- 

 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 1 

หรือ 2 ทาน โดยไมมีเตียง 

94,000.- 95,600.- 

 พักหองเดี่ยว (Single room) จายเพิ่ม

ทานละ 

11,500.- 11,500.- 

 พักหองเดี่ยวใหญ (Double Single 
use) จายเพิ่มทานละ 

24,800.- 24,800.- 

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน ผูใหญหักทานละ สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทานละ สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จายเพิ่มทานละ สอบถาม.- สอบถาม.- 
 



 

 

เงื่อนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน  
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานทีร่ะบุตามโปรแกรม 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หอง

ละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ใน

กรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความ
เหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (เชงเกน)  
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาล
ในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมี
ความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาใน

หองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะ
ตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานอาจตองมี
คาใชจายเพิ่มเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
1. หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ SIRI TOUR CENTER กรุณาติดตอ Travel Agent ใกล

บานหรือที่ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอ

ผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวน
ที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปนี้ (Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 



 

 

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง หรือกลาง

ทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง, 

พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยู
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทํา
การนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรม
ทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส 

และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW  หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได โดยสามารถ

ยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เทานั้น (แตจะตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่เปน NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หาก
ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให
ทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจง
ใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน 
ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการ
เดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันไดแก การลาชาของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทาน
จะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวใน
กรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหได
มากที่สุด  



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทาง

จริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป 
โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ 
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินน้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance 

ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน
, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 

ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแต
ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทาน
ตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูในบริเวณ
อุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศาเซลเซียสตอป จะไมมี
เครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดู
รอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เทาตัว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม 
ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปนหองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่

สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับจองผานทาง Online 



 

 

ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไมสามารถเขา
ชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation 
Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรนี้ไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมี

กระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / 
ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปน
สิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูก
กําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของสายการบิน
นั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง 
“ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเปา สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการเปนกระเปา
ถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน โปรดพิจารณาในการ
ใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเปาและสัมภาระ
ของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎ
ของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระใน
กระเปาใบใหญท่ีโหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินนั้น ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ

สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบ
บุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแล

เปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศสวิตเซอรแลนด ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด) 

ศูนย TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต (ใกลสถานีรถไฟฟาชองนนทรี) 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 3 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไม

วาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ทานจะตองนําไปแสดงดวย เพื่อเปนการงาย
ตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มี
อายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูปไมสวมแวนตา ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะและ
ดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา 70-80% ของภาพและตองเห็นหูและคิ้วอยางชัดเจน  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนา
ทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษ
เทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และ
ชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทพรอมวัตถุประสงคที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน 
6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
7. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 6 เดือน ( ภาษาอังกฤษ ) โดยตอง

อัพเดทถึงเดือนปจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ 
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายได
อยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ในกรณีที่เดินทางเปน
ครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัว (เปนภาษาอังกฤษ)  

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางนี้ในจดหมายดวย 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมาย
ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับ
อีกทานหนึ่งได ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 



 

 

 

11. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต 
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท
ฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 

ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


