
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Rare Precious Experiences 
in Switzerland 10 Days 

 

ที่สุดแห่งการพชิติยอดเขาสวติเซอร์แลนด์ 
 

 21 -30 มิ.ย. 61, 26 ก.ค.- 4 ส.ค.61 
9 - 18 ส.ค. 61, 14 – 23 ก.ย. 61, 12- 21ต.ค.61  

9 - 18 พ.ย 61, 5 - 14 ธ.ค. 61 
 29 ธ.ค. 61 -5 ม.ค 61 
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“น ำท่ำนเดินทำงดว้ยรถไฟชมวิวแห่งสวิสเซอร์แลนด์ตลอดกำรเดินทำง ช่ืนชมและใกลชิ้ดไปกบัควำม
งดงำมที่หำได้ยำกย่ิงในแบบฉบบัคนท้องถ่ิน  ในดินแดนแห่งขุนเขำที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชำติและ
ป่ำไม้นำนำพรรณ กบัจุดสดุยอด ณ 7 ยอดเขำ ซ่ึงมีนอ้ยคนนกัที่จะได้สมัผสักบัยอดเขำแบบใกล้ชิด

ทัง้หมด กบัเสน้ทำงทีมี่ช่ือว่ำ “ประสบกำรณ์ล ้ำค่ำทีห่ำไดย้ำกย่ิงในสวิตเซอร์แลนด์” 

หมายเหต ุทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การ ถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์
จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางภายใต้โปรแกรม 
“Rare Precious Experiences in Switzerland 10 Days” 
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วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 3 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
 

กรุงเทพฯ - ซูริค – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดล
วาลด์ - ยอดเขาเฟียส  
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน
ไทย เท่ียวบินท่ี TG970 เวลา 01.20 – 07.45 น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ เพ่ือเดนิทางไป
ยังท่าอากาศยานซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เดนิทางตอ่ไปยงัเมืองอินเทอร์ลาเคน 
- ยอดเขาเฟียส ธรรมชาติท่ีมีสวยงามเขียวขจี 

และมีกิจกรรมมากมาย 
- Hotel Interlaken หรือเทียบเทา่ 

 

อินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุง
เฟรา 

- ยอดเขาจงุเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศ
ให้เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF 
EUROPE 

- Hotel Interlaken หรือเทียบเทา่ 

อินเทอร์ลาเคน – เซอร์แมท – ยอดเขาโรธอน 

- เมืองเซอร์แมท สดูอากาศบริสทุธ์ิ และได้ขึน้ช่ือ
วา่เมืองปลอดมลพิษท่ีสดุในโลก 

- ยอดเขาโรธอน  ทิวทศัน์มมุกว้างของดนิแดน
เบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สดุสายตา วิว
ทะเลสาบ Stellisee 

- Hotel Mirabeau หรือเทียบเทา่ 

 

เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

- ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เปา้หมายของนกัสกี
ทัว่โลก สมัผสัอากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ พร้อมชม
วิวของยอดเขาโดยสามารถมองเห็นเทือกเขา
แอลป์ท่ีทอดยาวสดุสายตา 

- กลาเซีย พาราไดซ์  จดุสงูสดุของภเูขาในยโุรป 

- กอร์เนอร์กรัท   
- Hotel Mirabeau หรือเทียบเทา่ 

เซอร์แมท – อันเดอร์แมท - ลูเซิร์น 

- เมืองอันเดอร์แมท เมืองเล็กๆน่ารักท่ีถูกโอบ
ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ 

- เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงเป็น
เวลานับศตวรรษมาแล้ว ได้รับสมญานามว่า 
“ลเูซิร์นริเวียรา” 

- Hotel Monopol หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

วันที่ 9 |  

วันที่ 10 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 

ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – เขาทติลิส - ลูเซิร์น 

- เมืองเอนเกลเบิร์ก เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง
และได้รับความนิยมจากนกัทอ่งเท่ียวเมือง
หนึง่ของของรัฐออบวลัเดิน 

- ยอดเขาทิตลิส ถือวา่เป็นอีกหนึง่ไฮไลท์ท่ีคน
นิยมมาเลน่สกี และสนกุกบักิจกรรมอีก
มากมาย 

- Hotel Monopol หรือเทียบเท่า 

ลูเซิร์น – วิซเนา - เขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาบลู
เซิร์น  

- ยอดเขาริกิ เป็นอีกหนึ่งเทือกเขาในภาคกลาง
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีรู้จักกันในฐานะ 
"ราชินีแหง่เทือกเขา" 

- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิ ร์น 
ทิวทศัน์ภเูขาท่ีโดดเดน่ ธรรมชาตท่ีิหลากหลาย 
โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาธรรมชาติ 

- Hotel Monopol หรือเทียบเท่า 
 

 

ซูริค - กรุงเทพมหานคร  

ท่าอากาศยานซูริค เพ่ือเดินทางไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
เวลา 13.30 – 05.30 (+1) น. (ณ เวลาท้อง ถ่ิน
ประเทศไทย) 

กรุงเทพมหานคร  

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเชค็อนิที่สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 น. 
นัดหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประ เทศ 
เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู9) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทวัร์
เซ็นเตอร์คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระ
และการเช็คอิน 
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วันที่ 2 | กรุงเทพฯ - ซูริค – อนิเทอร์ลาเคน - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาเฟียส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางออกจากกรุงเทพ ด้วยสายการบนิไทย เท่ียวบิน
ท่ี TG970 เวลา 01.20 – 07.45 น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เพ่ือเดินทางไปท่าอากาศ
ยานซูริค เม่ือผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและได้สมัภาระ
เรียบร้อย น าคณะออกเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเมืองซู
ริค (Zurich) เพ่ือต่อเดินทางไปยงัเมืองอินเทอร์ลาเคน 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ด้วยรถไฟ
ประจ าชาติ SBB และเดินทางขึน้สู่ “หมู่บ้านกรินเดล
วาลด์” น าทุกท่านไปชมยอดเขาเฟียส (First) ท่ีระดบั
ความสูง 2,168 เมตร เป็นเส้นทางเดินเขายอดนิยม 
ด้วยธรรมชาติท่ีมีสวยงามเขียวขจี และมีจุดชมวิวบน
หบุเขาเฟียส  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น า คณะ เ ดิ น ท า ง ไ ป ชมท ะ เ ล ส า บบัค สั ป ป์ เ ซ่
(Bachalpsee) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุก
ทะเลสาบบนภเูขา เป็นทะเลสาบเล็ก ๆ กลางขนุเขามีสี
ครามเข้ม ท่ีถือว่าเป็นอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ บน
ยอดเขาเฟียส มีกิจกรรมมากมายอย่าง สะพาน First 
Cliff Walk สะพานแขวนบนหน้าผาท่ีสงูชนั มีความยาว
ประมาณ 40 เมตร เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับ
ความสูงกว่า  4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนว
เทือกเขาได้แบบพาโนรามา และมาสมัผสักบัความรู้สึก
โบยบินกบักิจกรรม เฟียสต์ไกลเดอร์ (First Glider) บน
ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ เป็นเคร่ืองบินร่อน
เหมือนกับนกอินทรี เคร่ืองเล่นนีส้ามารถขึน้ได้ 4 คน
ด้วยกนั ความรู้สึกเหมือนกบัว่าเราก าลงัเป็นนก บินอยู่
บนอากาศในระยะทางกว่า 800 เมตร ยังไม่พอกับ
กิจกรรมยงัมี First Flyer ให้เล่นอีกด้วย เป็นเคร่ืองเล่น
ท่ีให้เราโรยตวัจากสถานี First มายังสถานี Bort และ
สนุกสุดมันส์กับ First Mountain Cart การเล่นรถคาร์
ทบนเขากรินเดลวาลด์-เฟียสต์ จากสถานีเชร็คเฟลด์ถึง
สถานีบอร์ต ระยะทาง กว่า 3 ก.ม.ท่ามกลางธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม โดยจะมีอุปกรณ์หมวกนิรภัยให้กับทุกท่าน 
และทุกท่านสามารถเลือกเล่นกับอีกหนึ่งกิจกรรม 
Scooter Bike  
**ทกุทา่นสามารถเลือกท ากิจกรรมได้เป็น Optional ท่ี

ไมไ่ด้ร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์** 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ 3 | อนิเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Interlaken หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เพ่ือไปท่ี
สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จดุเร่ิมต้น
ของการทอ่งเท่ียวยอดเขาจงุเฟรา ในปี 2001 UNESCO 
ประกาศให้เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุ โ รป สัมผัสรถไฟท่อง เ ท่ียวธรรมชาติของ 
Jungfraubahhn ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูง
กว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่อง
วา่เป็น TOP OF EUROPE  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทกุท่านเพลิดเพลินสนุกสนานไปกบัการเล่นหิมะใน
ลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็น
ได้กว้างไกลท่ีสุด อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจงุเฟรา และจากนัน้
น าท่านไปท่ี “Alpine Sensation” ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ
แสงสีและเสียงเพลง จุดนีจ้ะแสดงให้เห็นภาพตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัส าหรับการบุกเบิกเพ่ือท่องเท่ียวบน
เขาจุงเฟรา ยังไม่พอส าหรับกิจกรรม Ice Palace ถูก
สร้างขึน้เม่ือปี 1930  เป็นถ า้น า้แข็ง อันสวยงาม จะมี
การแกะสลักน า้แข็ง สวยใสราวคริสตัล ทุกท่านจะ
ตะลึงถึงความสวยงาม ถ่ายรูปกับตุ๊ กตาสลักน า้แข็ง
นา่รักๆ มากมาย และให้ทา่นมีเวลาอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะเก็บ
ภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน 
และไม่ควรพลาดกับการส่ง โปสการ์ด  ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป และมาเสิร์ฟกันต่อด้วย
ความหวานของร้าน Lindt Swiss Chocolate Heaven 
มีห้องจดัแสดงการท าช็อคโกแลตของลินด์ท ในห้องนี ้
ได้จ าลองครัวขนาดยอ่มๆ ท่ีโชว์การท าช็อคโกแลต แถม
ยงัมีภาพเสมือนจริงท่ีเหมือนมีพอ่ครัวมาท าช็อคโกแลต
ให้ท่านชมอยู่ตรงหน้า เม่ือได้เวลาอันสมควรเดินทาง
กลับเมืองอินเตอร์ลาเคน อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อน
และช้อปปิง้สินค้าตา่งๆ ของท่ีระลกึในเมือง 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ 4 | อนิเทอร์ลาเคน – เซอร์แมท – ยอดเขาโรธอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Interlaken หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางออกจากเมืองอินเตอร์ลาเคน เพ่ือ
เดินทางไปสู่เมืองเซอร์แมท ด้วยรถไฟประจ าชาติ SBB 
สูดอากาศบริสุทธ์ิ และได้ขึน้ช่ือว่าเมืองปลอดมลพิษ 
อากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุในโลกเลยก็วา่ได้   

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเดินทางสู่ยอดเขาโรธอน (Rothorn) ท่ีระดับ
ความสูง  2,346 เมตร โดย Funicular และต่อด้วย 
เคเบิล้คาร์ ทุกท่านสามารถเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของ
ดินแดนเบอร์นิส โอเบอร์แลน ด์ไ ด้สุดสายตา วิว
ทะเลสาบ Stellisee สีเขียวอมฟ้าเบือ้งล่าง โดยมียอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น เป็นฉากหลังกับพืน้ผิวน า้สะท้อน
เงาเป็นภาพกระจกของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ี
สวยงาม น่าทึ่ง จนวิวนีน้ าไปท าเป็นภาพโปสการ์ด
เผยแพร่ไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ 
และเดนิทางกลบัเมืองเซอร์แมท  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
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วันที่ 5 | เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hotel Mirabeau หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เป้าหมายของนกั
สกีทั่วโลก สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธ์ิ พร้อมชมวิว
ของยอดเขาโดยสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์สีขาว
ท่ีปกคลมุด้วยหิมะ และยอดเขาตา่ง ๆอย่างจใุจ น าทกุ
ท่านไปชมวิวทัง้สองฝ่ังของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
เป็นมุมมองท่ีคุณพลาดไม่ได้กับแมทเทอร์ฮอร์น กลา
เซีย พาราไดซ์ และ กอร์เนอร์กรัท ในวันเดียว ให้ทุก
ทา่นได้ด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีหาท่ีไหนไมไ่ด้ เร่ิมต้นด้วย
การเดินทางเพ่ือขึน้ไปยงัสถานี Klein Matterthorn เป็น
สถานี เคเบิล้ คาร์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป เพ่ือไปสิน้สดุท่ี แมท
เทอร์ฮอร์น กลาเซีย พาราไดซ์ มีระดับความสูงถึง 
3,883 เมตร จดุสงูสดุของภเูขาในยโุรป  

อิสระรับประทานอาหาร ณ Trokerner Steg 

น าคณะเดนิทางตอ่ไปท่ีสถานี Riffelberg และขึน้สถานี
สดุท้าย กอร์เนอร์กรัท มีระดบัความสงูถึง 3,089 เมตร 
ให้ทกุทา่นได้ชมวิวสองข้างทางก็ท่ีเตม็ไปด้วยหิมะ และ
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ทางทิศตะวนัตก สามารถ
มองลงไปดทูศันียภาพของธารน า้แข็ง Gorner ในทาง
ทิศใต้ จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท 
พร้อมกับอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเก็บภาพ
ความประทบัใจ ของบ้านสไตล์แบบสวิสชาเล่ต์ สไตล์
วาเลส์ และเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้และเลือกชม
สินค้าต่าง ๆ ตามร้านขายของ และร้านอาหารเล็ก ๆ 
สองฝ่ังตลอดเส้นทาง 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ 6 | เซอร์แมท – อันเดอร์แมท - ลูเซิร์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hotel Mirabeau หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท เมืองเล็กๆน่ารักท่ี
ถกูโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ โดยรถไฟ กลาเซีย เอ็ก
เพรส เป็นรถดว่นท่ีวิ่งช้าท่ีสดุในโลก ภายในโบกีจ้ะเป็น
กระจกทัง้หมด สามารถดูความงดงามของทิวทัศน์
สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างเต็มตาแบบพาโนรามาเป็น
เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาก 
โดยเส้นทางจะวิ่งผ่าน ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว 
ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่า
เมตรเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง 

อิสระรับประทานอาหารกลางวนั 

น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองลเูซิร์นด้วยรถไฟประจ าชาติ 
SBB ลูเซิ ร์นเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงมาเป็น
เวลานานนับศตวรรษ นักท่องเท่ียวและบุคคลผู้ มี
ช่ือเสียงพากันมาเยือนเมืองนี ้ด้วยความเป็นเมืองท่ีมี
ความสวยงามของเทือกเขาท่ีมีช่ือเสียง คือยอดเขาริกิ
และทิตลิส และตัง้อยู่ริมทะเลสาบลเูซิร์น จึงมีกิจกรรม
ทางน า้ การปีนเขา และกีฬาบนเขาส าหรับนกัท่องเท่ียว
ตลอดทัง้ปี และมีสภาพอากาศก าลงัดี จึงได้รับสมญา
นามวา่ “ลเูซิร์นริเวียรา” ให้ทกุทา่นได้อิสระเดนิเย่ียมชม
เมืองและเก็บภาพประทบัใจ 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ 7 | ลูเซิร์น – เอนเกลเบร์ิก – เขาทติลิส - ลูเซิร์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Monopol หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางไปยังเมืองเอนเกลเบิร์ก เมืองตาก
อาก าศ ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง แล ะ ไ ด้ รั บค ว ามนิ ยม จ าก
นกัทอ่งเท่ียวเมืองหนึง่ของของรัฐออบวลัเดิน เมืองท่ีถือ
ได้ว่าเป็นใจกลางท่ีสุดของยุโรป ตัง้อยู่บนความสูงถึง 
1,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล น าทา่นช่ืนชมกบัความ
เป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชา
เล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้า ม่านลูกไม้สีขาว เป็นบรรยากาศท่ี
งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง และจากนัน้น าท่านมาสนุกกับ
กิจกรรมขับสโนว์โมบิล และสนุกกับกิจกรรมอีก
มากมายท่ี Trubsee Snow Park ยังไม่พอ น าทุกท่าน
ชมทะเลสาบ Trubsee ท่ีสวยงามจนลืมหยุดหายใจ 
จากนัน้น าคณะเดนิทางไปสูย่อดเขาทิตลิส เป็นยอดเขา
ท่ีมีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขา
ตลอดทัง้ปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ท่ีคน
นิยมมาเล่นสกี และสนุกกับกิจกรรมอีกมากมาย
อย่างเช่น Cliff Walk by Titlis, Ice palace และ Snow 
Park  เป็นต้น หลงัจากเล่นกิจกรรมกนัอย่างสนกุสนาน
แล้ว ได้เวลาเดนิทางกลบัไปยงัเมืองลเูซิร์น 

**ทกุทา่นสามารถเลือกท ากิจกรรมได้เป็น Optional ท่ี
ไมไ่ด้ร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์** 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 อิสระให้ทุกท่านไ ด้ เ ย่ียมชมเมือง และเ ก็บภาพ
บรรยากาศของเมืองลเูซิร์น ในยา่นเมืองเก่ามีร้านค้าท่ีดู
มีเสน่ห์ และคาเฟ่กลางแจ้ง นอกจากนีย้ังมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
อยา่งสะพานไม้ชาเพลท่ีทอดข้ามแมน่ า้รอยซ์และมีอายุ
ยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 14 สะพานไม้ชาเพลเป็น
สะพานมงุหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรปและประดบัด้วย
ภาพวาดล า้คา่เก่าแก่มากมาย 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ 8 | ลูเซิร์น – วซิเนา - เขาริกิ – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Monopol หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทกุท่านเดินทางสู่เมืองวิซเนา  เพ่ือเดินทางต่อไปยงั
ยอดเขาริกิ เป็นอีกหนึ่งเทือกเขาในภาคกลางของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ี รู้จักกันในฐานะ "ราชินีแห่ง
เทือกเขา" โดยยอดท่ีสูงท่ีสุด มีความสูงถึง 1,797.5 
เมตร และเป็นจดุวิวท่ีสวยท่ีสดุของเมืองลเูซิร์น 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อิสระให้ทุกท่านได้ด่ืมด ่ากับบรรยากาศและถ่ายภาพ
ท่ีสุดแสนโรแมนติก สามารถชมทิวทัศน์ของยอดเขา
รอบตวัแบบพาโนรามา 360 องศากนัเลยทีเดียว ท าให้
ได้ฉายาวา่เป็น "ทะเลแหง่ยอดเขา" จากนัน้น าคณะเดิน
ไปยังเมืองเวกกิส์ เพ่ือไปล่องเรือชมความงามของ
ทะเลสาบลูเซิร์น ทิวทัศน์ภูเขาท่ีโดดเด่น ธรรมชาติท่ี
หลากหลาย โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาธรรมชาติและ
อาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา ได้ด่ืมด ่ากับ
ธรรมชาตอิยา่งเตม็ท่ี 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ 9 | ลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Monopol หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงัท่าอากาศยานซูริค 
รถไฟประจ าชาติ SBB เพ่ือท าการเช็คอิน การคืนภาษี
ส าหรับการช้อปปิง้ และเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร 
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 เวลา 13.30 – 
05.30 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
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วันที่ 10 | กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางกลบัถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย 
โดยสวสัดภิาพ 

โดยเท่ียวบนิท่ี TG971 เวลา 13.30 – 05.30 น. 

(เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 

“ขอขอบพระคณุส าหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดนิทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบ
กนัใหมก่บัการเดนิทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 
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วันเดนิทางและราคาทัวร์ 
 

ราคาทัวร์ / ท่าน 
ม.ิย.,สิ.ค.-ก.ย. 2561 26 ก.ค.- 4 ส.ค.61 

ต.ค.-ธ.ค. 2561 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 
ทา่น), ห้องพกั 3 ทา่น 
(Triple)  

118,500.- 121,500.- 

 เดก็อาย ุ4-12 ปี พกัรวมกบั
ผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ทา่น โดยมี
เตียง  

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 เดก็อาย ุ4-12 ปี พกัรวมกบั
ผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ทา่น โดยไม่
มีเตียง 

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบั
ผู้ใหญ่ 2 ทา่น โดยไมมี่เตียง  

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 พกัห้องเด่ียว (Single room) 
จา่ยเพิ่มทา่นละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 พกัห้องเด่ียวใหญ่ (Double 
Single use) จา่ยเพิ่มทา่นละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกั
ทา่นละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เดก็หกัทา่น
ละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ธุรกิจ จา่ย
เพิ่มทา่นละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- 
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เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร์ 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  
 คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
 คา่เข้าชมสถานท่ีระบตุามโปรแกรม 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยโุรป หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่ำนมี

ข้อจ ำกดัในกำรรับประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดล่วงหนำ้เพือ่ควำมเหมำะสม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์(เชงเก้น)  
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  

Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบตัิเหต ุ , คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ
ตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความ
คุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถาม
และโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

 คา่ทิปคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
1. หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั SIRI TOUR CENTER กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ี

ทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และ ช ำระเงินมดัจ ำล่วงหนำ้ 20,000 บำทต่อผูเ้ดินทำง

หน่ึงท่ำน ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางท่องเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรม
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ทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขกำรยกเลิกตำมระยะวนัเวลำ*** 

 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกในวนัเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW  หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
 หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ และสามารถหาบคุคลมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ (แตจ่ะต้องไม่
อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิ
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วข้างต้น หากในกรณีท่ีทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับ
การพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่
การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทาง
ทราบลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเตม็จ านวน ยกเว้นคา่วีซ่าในกรณีท่ีมี
การย่ืนแล้ว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสยัอนัได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วนั 

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  
 

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
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 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลับ 
ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการ
บนิซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนินัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบนิเทา่นัน้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /  3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนักบักลุม่คณะของท่านตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3 -4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพ่ือให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวนัเวลา
เดนิทางดงักลา่วท่ีคณะจะเข้าชมและไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา่ Entrance 
Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้  

 และหากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 ค่าทวัร์นีไ้ด้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเตมิ ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้มี
น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของสายการบนินัน้ ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับภาระคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะท าการส่ง “ใบเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ทา่นในชว่งก่อนวนัเดนิทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

 กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดมาตรฐาน ไมเ่หมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดนิทาง ได้แก่ เคร่ืองบนิ รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 

จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่ า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

ศูนย์ TLScontact สาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถนนสาทรใต้ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 3 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคย

มีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ทา่นจะต้องน าไปแสดงด้วย เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูปไม่สวมแว่นตา ภาพถ่ายจะต้องครอบคลมุถึงศีรษะและด้านบนของหวัไหล่ โดย
ต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพและต้องเห็นหแูละคิว้อยา่งชดัเจน  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  
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4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดย
ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดนิทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา 

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมวตัถปุระสงค์ท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  
7. Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 6 เดือน ( ภาษาองักฤษ ) โดยต้องอพัเดท

ถึงเดือนปัจจบุนัและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่า
กว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่
ภูมิล าเนา เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซ่า ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการ
ย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ)  

***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
8. กรณีท่ีบริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และ
การกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

9. กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี
บิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่า
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้ อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยา่งถกูต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็
ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

11. หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตาม
วันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวี
ซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 




