
 

 

รหัสทัวร BID2000716 
ทัวรสวิตเซอรแลนด พิชิต 2 ยอดเขา จงุฟราว แมทเทอฮอรน 8 วัน 5 คืน (TG) 
บอหม ี| ยาน Oldtown | หอนาฬิกาดาราศาสตร | บานไอนสไตน | อาสนวิหารแหงกรุงเบิรน 
เบียล | นํ ้าพุแหงเจนีวา | ที ่ท ําการองคการสหประชาชาติแหงเจนีวา | นาฬิกาดอกไม 
มองเทรอซ | ปราสาทชิลยอง | โลซานน | ศาลาไทยแหงโลซาน | อาสนวิหารโลซาน 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 3 Row D เคาทเตอรสาย

การบินไทย 
Thai Airways (TG) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง ซูริค • ซุก • เบิรน • บอหมี  • ยาน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร  

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

00.35 น. ออกเดินทางสูประเทศสวิสเซอรแลนด ดินแดนแหงขุนเขา และทะเลสาบ โดย
เท่ียวบิน TG970 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชเวลาบนิ 11 ชั่วโมง 
45 นาที) 

 
**เดือนมีนาคมเปนตนไปเวลาเดินทางจะเปลี่ยนเปน 01.05 น.** 

 
06.55 น. ถึงถึงสนามบินทาอากาศยานนานาชาติซูริค(Flughafen Zürich)  สมาพันธรัฐ

สวิส ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมงในชวงฤดูรอน) 

 
 **เดือนมีนาคมเปนตนไปเวลาถึงจะเปลี่ยนเปน 07.50 น.** 



 

 

 มุงหนาสู เมืองซุก (Zug) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูริมทะเลสาบซุก 
เปนเมืองเล็กๆ ที่หลายๆทานใหเปนเมืองผาน แตที่นี้นั้น อัดแนนไปดวยมนตเสนห 
พาทานเดินเลนท่ีเขตเมือง ที่มีหอนาฬิกาความสูง 52 เมตร ที่สรางขึ้นมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 13 เชนเดียวกับตึกรามบานชองในเขตนี้ นอกจากนั้นยังมีโบสถโกธิคที่
ตั้งอยูในเมืองอยางกลมกลืนมากมาย ซึ่งลวนแตเปนของดั้งเดิม ปจจุบันซุก ถือเปน
หนึ่งในเมืองที่รวยและสะอาดที่สุดในสวิสเซอรแลนด 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 1) 

เดินทางสู เมืองเบิรน (BERN) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นครหลวงของ
ประเทศ เมืองแหงนี้นอกเหนือจากศูนยกลางทางการปกครองแลว ยังเปนจุดรวม
ของวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของดินแดนแหงขุนเขาจนไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกเมืองป 1983 อีกดวย  



 

 

พาทานชมความงามของ ยาน Old town ซึ่งเปนยานจุดศูนยหลางของเมือง 
ไฮไลทอยูที ่หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร (Zytglogge) ที่นอกเหนือจากความ
เท่ียงตรงแลว ในทุกๆ ตนชั่วโมงยังมีกลไกแสดงรูปปم�นสัตวแสนนารักใหไดชมกัน
อีกดวย ใหทานไดซึมซับกับบรรยากาศอยางไมรีบเรง 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ตบทายดวยสัญลักษณของกรุงเบิรน กับ บอหมี (Bärengraben) ริมแมนํ้าอาเร 
โดย คําวา Bern ที่เปนชื่อเมืองนั้นมาจากคําวา "Baren" ในภาษาเยอรมันที่
แปลวา "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยกอนนั้น ผูครอง



 

 

เมืองเบิรนไดไปออกลาสัตว และสัตวที่ไดกลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทําใหเบิร
นนั้นกลายเปนชื่อของเมือง และมีสัญลักษณของเมืองเปนรูปหมีไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มือ้ที่ 2) 
ที่พัก  Mercure Hotel Plaza Biel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 



 

 

วันที่สาม เจนีวา • นํ้าพุแหงเจนวีา • ที่ทําการองคการสหประชาชาตแิหงเจนีวา   
• นาฬิกาดอกไม • มองเทรอซ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน  
• ศาลาไทยแหงโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี ่ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3) 
เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
ปลายตะวันตกเฉียงใตสุดอันมีพรมแดนติดกบัฝรั่งเศส พาทานชม นาฬิกาดอกไม 
(L’horloge fleurie) ที่สวน Jardin Anglais โดยสวนแหงนี้นั้น นับวาเปนจุด
พักผอนและทํากิจกรรมตางๆ ไมวาทั้งคนทองถิ่นหรือแมกระทั้งนักทองเท่ียว ความ
พิเศษคือดอกไมท่ีนํามาประดบัจะขึ้นอยูกับแตละฤดูกาล ในบรรยากาศก็แตกตาง
กันออกไป ผานชม Monument National อนุเสาวรียอันเปนสัญลักษณแหงการ
รวมชาติระหวางเจนีวาและประเทศสวิสเซอรแลนดในป 1814  

 

 

 

 

 

 

 

กอนแวะถายรูปดานหนาของที่ทํา
การองคการสหประชาชาติแหง
เ จ น ี ว า  (United Nations 
Office at Geneva) ซึ ่งตั ้งอยู ที่
เมืองนี้ ซึ่งเจนีวานั้นถือเปนเมืองที่มี
องคกรระหวางประเทศตั้งอยูมาก
ที่สุดในโลก และประเทศไทยนั้นก็
ถ ือเป น 1 ใน 193 รัฐสมาชิก
สหประชาชาติ โดยไดเขารวมเปน



 

 

สมาชิกตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 และพลาดไมไดกับการชม นํ้าพุแหง
เจนีวา (Jet d’Eau)  นํ้าพุสูง 140 เมตร ที่พวงพุงออกมาทองทะเลสาบ ถึงแม
จะเปนเพียงนํ้าพุสายเดียวและอาจจะดูไมไดอลังการเหมือนนํ้าพุอื่นๆ แตนํ้าพุแหง
นี้มีความสําคัญมาก เนื่องจาก สรางขึ้นมาเพื่อลดแรงดันนํ้าหลังจากการกั้นเขื่อน
ของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งการสรางนํ้าพุในครั้งนี้นับเปนอีกหนึ่งผลงานที่แสดงถึง
ความกาวหนาทางวิศวกรรมของทางสวิสเซอรแลนด 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4) 

จากนั้น เดินทางตอไปยัง เมืองมองเทรอซ (Montreux)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) โดยระหวางนั ้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง แวะถายรูป
ดานหนาของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกวา 
1,000 ป ที่ยังคงความสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งขอยุโรปก็วาได และเปนอีก 1 จุดที่
ทานตองไมพลาดเมื่อมาเยือนเมืองมองเทรอซ ตัวปราสาทถูกสรางขึ้นในชวงสมัย
ราชวงศ SAVOY มีวัตถุประสงคเพื่อเปนจุดควบคุมและเก็บคาผานทางของผู



 

 

เดินทาง รวมไปถึงขบวนสินคาตางๆที่สัญจรไปมา ตัวปราสาทมีลักษณะคลายป�อม
ปราการ และสิ่งที่ทําใหปราสาทแหงนี้มีความพิเศษคือทัศนียภาพที่อยูบริเวณริม
ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีพื้นที่มากเปนอันดับ 2 ของยุโรปที่มีความสวยงาม
เปนอยางยิ่ง 

 

มุงหนาสู เมืองโลซาน (Lausanne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมือง
หลวงแหงโอลิมปก และยังเปนเมืองที่มีความสัมพันธกับประเทศไทยเปนอยางมาก 
เนื่องจากเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรครัง้ที่ยังทรงพระเยาว พรอมกับ พระชนก 
พระชนนี พระเชษฐา พระเชษฐภคิน ีรวม 5 พระองค  

พาทานถายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) 
ศาลาทรงจัตุรมุขแบบไทยสรางดวยไมสักและไมเนื้อแข็งตั้งโดดเดนอยูทามกลาง
สวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ซึ่งสรางขึ้นเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิรริาชสมบัติครบ 60 ป 



 

 

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ป แหงการสถาปนาความสัมพันธระหวางไทยและ
สวติเซอรแลนด เมื่อป พ.ศ. 2549 โดยในวันที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมายังเมืองโลซานนเปนการสวนพระองคเพ่ือทรง
ประกอบพิธีเปดศาลาไทยอยางเปนทางการ 

 

 ศาลาไทยแหงนี้ กระทรวงการตางประเทศเปนผูสนับสนุนงบประมาณ กรมศิลปากร
เปนผูดําเนินการกอสราง ผูออกแบบคือพลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ทานเดียวกับที่บูรณะ
โลหะปราสาทในวัดราชนัดดารามวรวิหาร 
 

จากนั้น พาทานถายรูปดานหนา อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื่อ
เต็มคือ อาสนวิหารน็อทร-ดามแหงโลซานเปนโบสถคริสตนิกายโปรเตสแตนต
ระดับอาสนวิหารประจาํเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด อาสนวิหารแหงนี้เริ่ม
ขึ้นในปค.ศ. 1170 และแลวเสร็จในป 1235 ตอมาอาสนวิหารแหงนี้ถูกประกาศ



 

 

อุทิศใหแกพระแมมารียโดยคําประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10ใน
ป 1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแหงนี้ตั้งอยูบนเนินสูง ทําใหทานจะสามารถเก็บ
บรรยากาศวิวมุมสูงของเมืองโลซานไดยังเต็มที ่กอนเดินทางสู เมืองลูลี่ (Lully) 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5) 
ที่พัก  BB LULLY หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 
วันที่สี่ • ทาซ • เซอรแมท • นั่งรถไฟรถไฟกอรเนอรกราต • ยอดเขากอรเนอรกราต  

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

มุงหนาสู เมืองเซอรแมท (Zermatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) โดย
พาทานเปลี่ยนเปนขึ้นรถไฟที่เมือง ทาซ (Tasch) เนื่องจากเมืองเซอรแมทนั้น
เปนเมืองปลอดมลพิษ รถที่ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไมไดรับอนุญาตใหเขาไปใน
เมือง สงผลใหเมืองนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากที่สุดแหงหนึ่งในโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 7) 

พิเศษสุด !!! พาทานนั่งรถไฟกอรเนอรการท (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิค
ที่จะพาทานขึ้นไปยังยอดเขาอันเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปรางแปลกตาท่ีสูงถึง 4,478 เมตร เหนือ



 

 

ระดับนํ้าทะเล อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของประเทศ และแมทเทอรฮอรนยังได
ปรากฏในสินคาและบรกิารตางๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอยาง 
Toblerone หรือแมประทั่งบริษัทบริษัทสรางหนังฮอลลีวูดอยาง Paramount 
Pictures จึงนับเปนจุดที่วิวที่พลาดไมไดเมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอรแลนด หาก
มีเวลาเหลือ พาทานลงมาแมทเทอรฮอรนสะทอนนํ้าที่บริเวณทะเลสาบริฟเฟลเซ 
อีกหนึ่งในมุมมหาชน 

  
 หนึ่งในรถไฟไตเขาสุดคลาสสิกที่จะพลาดไมไดเมื่อมาเยือนเมืองเซอรแมท ซึ่งเรา

รวมคารถไฟในทัวรแลว ไมตองจายเพิ่ม พรอมหัวหนาทัวรดูแลตลอดที่เดินทางพิชิตยอดเขา 
 
จากนั้น พาทานเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt เมืองเล็กๆที่อัดแนนไปดวยความ

วิเศษเหนือคณานับ ไมวาจะเปนถนนยานใจกลางเมืองอยาง Bahnhofstrasse ที่
รวมรานคาตางๆมากมาย ในอาคารสไตลท่ีเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร 
Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใตดินที่บอกเลาเรื่องราวตางๆ ในเมือง 
และโบสถ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนยรวมใจของชาวเมือง  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
หลังจากชมความงามจนเต็มอิ ่มแลว เดินทางตอไปยัง เมืองอินเทอลาเกน 
(Interlaken) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) จุดศูนยกลางของประเทศ 
ที่รายลอมไปดวย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาทานเดินชม ความงามและเปน
เอกลักษณเฉพาะของเมือง ที่  ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอ
ลาเกน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาคุณภาพสวิสไดอยากหลากหลาย ไมวาจะเปน 
นาฬิกาขอมือไมวาจะเปนแบรนด Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ขึ ้นชื่อ 
หรือแมแตเสื้อผา เครื่องประดับก็ยังมีใหทานเลือกสรรไดตลอดถนนเลยทีเดียว  
(รานคาที่นี่ปดทําการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น พิเศษ!! ใหไดทานลิ้มรสเมนู “สวิสชีสฟองดู” 

เมนูตนตําหรับที่ตองลองชิม เมื่อมาเยือนที่สวิสเซอรแลนด (มื้อที่ 8) 
ที่พัก City Hotel Oberland หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 
วันที่หา อินเทอลาเกน • กรินเดลวัลด • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอรบรุนเนิน  

• ลูเซิรน • รูปปم�นสิงโต • สะพานคาเปล ยาน Old Town    
ไ ( เชา / กลางวัน /  - ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9) 
นําทานสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที ) ตั้งอยูในเขตอินเทอรลาเคิน-โอเบอรฮาสลีรัฐแบรนเมืองอันเปนจุดเริ่มตนใน
การพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยูที่ความสูง1,034 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเลดวยทัศนียภาพที่เปนหุบเขาที่มีบานสไตลสวิสชาเลยตั้งอยูโดยรอบ
ทําใหมีความสวยงามแปลกตาจนเปนเหมือนหนาตาของสวิสเซอแลนดที่คุนเคย 
จากนั้น พาทานนั่งรถไฟไตเขาสู สถานียุงฟราวด(Jungfraujoch) เปนอีก 1 
ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป�ที่ที่คูควรแกการพิชิต และไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง 
เปดใหบริการอยางเปนทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912 ผูบุกเบิกการสรางรถไฟ
สายน ี ้ นั ้ นค ืออดอล ฟ กอเยอร - เซลเลอร  (Adolf Guyer-Zeller)โดยใช
งบประมาณการกอสรางประมาณสูงถึง 16 ลานฟรังค 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujoch ถือเปนสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปดวยความสูง 3,454 เมตร
เหนือระดับนาทะเลซึ่งถือเปนสุดยอดงานวิศวกรรมของการสรางรถไฟไตเขา และการเจาะ
อุโมงคภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว 



 

 

เม่ือถึงแลว พาทานชม อุโมงคนํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารนํ้าแข็งลึกเขาไป
กวา 30 เมตร มีประตมิากรรมนํ้าแข็งอยูอยางมากมาย และคงอุณหภูมิอยูที่ -3 
องศา ตลอดทั้งป และชม อุโมงโลกอัลไพน (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาทานขึน้สู Jungfrau 
Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 เมตร ใหทานไดถายรูปเปนที่
ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ใหทานไดเต็มอิ่มกับบรรยากาศของ
ทิวทัศนสุดอลังการ (มื้อที่ 10) 

พาท  านลงส ู  อ ี ก  1 เม ื อ งชาน เขาย ุ งฟราว  เม ื อง เลา เทอร บร ุน เนิน 
(Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ตองแวะชม เพราะเปนที่ตั้งของ นํ้าตกช
เตาบบาค (Staubbach) ที่สูงกวา 300 เมตร ผานซอกหนาผาลงมาแบบไมมี
สิ่งกีดขวาง และเบื้องลางเปนหมูบานนารักๆ ตัดกับทิวเขาท่ีลอมโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
จากนั้น มุงหนาสู เมืองลูเซิรน (Luzern) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) หนึ่งใน

เมืองที ่งดงามที ่สุดของประเทศ พาทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโต (Lion 
Monument) ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนการรําลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผูซื ่อสัตยตอ
หนาที ่จนวินาทีสุดทาย อนุสาวรียน ี ้ค ือสัญลักษณสําคัญของลูเซิร นที ่ ไมมี
นักทองเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี ่
และพาทานชม สะพานไมคาเปล (Chapel Bridge) อันเปนลักษณของเมือง 
และไดชื่อวาเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดในโลก ทอดยาวระหวางแมนํ้า Reuss 
โดยสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริเวณใกลเคียงกันนั้นใหทานไดชมความงามของสถาปตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน 
เขตเมืองเกา (Oldtown) ดวย 
ตัวอาคารสไตลยุโรปผนวกกับรานสมัยใหม ทําใหเปนหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาทองเที่ยวของทาน และเพื่ออรรถรสที่

ครบถวน  
ที่พัก Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 



 

 

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) 

เดินทางสู เมืองชไตน อัม ไรน (Stein am Rhein) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม. ) เมืองทางเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองนี้มักไมเปนที่นิยมสําหรับ
นักทองเที ่ยว แตนับไดวาเปนเพชรเม็ดงามที่ไมควรพลาด ชมความงามของ
สถาปตยกรรมของเมืองริมแมนํ้าไรน และการตกแตงบานที่มีเอกลักษณ รวมไปถึง
ศิลปะชั้นสูงอยางเฟสโกที่ยังคงความสมบูรณไวไดอยางสวยงามซึ่งโดยปกติแลว
ศิลปะเฟสโกนั้นจะปรากฏอยูภายในอาคารเสียมากกวา เนื่องจากมีขั้นตอนการ
บํารุงรักษาที่คอนขางยุงยาก แตที่เมืองนี้ทานจะไดเห็นเฟสโกที่ประทับอยูในผนัง
ดานนอกของอาคารซึ่งหาชมไดยากอยางยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นพาทานเดินทางสู  ชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ30 นาที) พาทานชม นํ้าตกไรน (Rhine Falls) เมืองที่มีนํ้าตกที่กวาง
ที่สุดของยุโรปโดยมีความกวางถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีกระแสนํ้าเชี่ยวกราด
ตลอดทั้งป โดยปริมาณกระแสนํ้าไหลที่เคยวัดไดสูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
เที่ยง   

 
 
 
 
 
 

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

ให  ท  าน ได  อิ ส ร ะช  อปป  �م ง ตลอดช  ว งบ  ายท ี ่ บ ริ เ วณ ถนนบาร  นฮอฟ 
(Bahnhofstrasse) ถนนสายชอปปم�งของเมือง อัดแนนไปดวยดวยรานรวง
ตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน CHANEL, PRADA, LOUIS 
VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, 
MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 13) 
ที่พัก  Dormero Airport Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 
วันที่เจ็ด  สนามบินนานาชาติซูริค  ไ ( เชา / - / - ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14) 

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

13.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG971 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 

 **หลังวันที่ 31 มีนาคมเปนตนไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเปน 13.30 น.** 
 

วันที่แปด สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ ไ ( - / - / - ) 
06.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 
 

 **หลังวันที่ 31 มีนาคมเปนตนไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเปน 05.30 น.** 
 

************************************************************** 
หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

สลับกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัย
ตางๆ ที่ไม สามารถคาดการณล วงหนา โดยทางบริษัทฯจะคําน ึงถ ึง
ผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 

 มหัศจรรย สวิสเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน  
โดยสายการบินไทย แอรเวย (TG) 

เริ่มเดินทาง 
 กลับจาก
เดินทาง 

ไฟลทบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 
2-11 ป 
บริบูรณ  
 (มีเตียง) 

เด็กอายุ 2-
11 ป 

บริบูรณ  
 (ไมมีเตียง) 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

7 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 

TG970/TG97
1 

69,900 68,900 67,900 9,000 

14 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 69,900 68,900 67,900 9,000 

30 มี.ค. 63 6 เม.ย. 63 74,900 73,900 72,900 11,000 

8 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 79,900 78,900 77,900 11,000 

29 เม.ย. 
63 

6 พ.ค. 63 74,900 73,900 72,900 12,000 

6 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 73,900 72,900 71,900 12,000 

 
** คณะเดินทางจํานวน 25-30 ทานตอกรุป ** 

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

90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว TG (BKK- ZRH -BKK) หักออก 20,000 
ราคาสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป (Infant) พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมี
เตียง) 

29,900 

 
 

 

 



 

 

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

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

1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนาหนักกระเป�าการสะสม
ไมลหรืออื่นใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 1,500,000 บาท/ เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาธรรมเนียมและคาบริการวิซาเชงเกน (สวิสเซอรแลนด) 4,000 บาท ชําระพรอม

คามัดจํา 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา



 

 

เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปคนขับวันละ 2 CHF รวมท้ังทริป  6 วัน  12 CHF / ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทริป  8 วัน 24 CHF / 

ทาน 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 
กรณียกเลิก : (จอยกรุป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา
มัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

    กรณียกเลิก : (ตัดกรุป) 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา

มัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 



 

 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทวัรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํารอง
ในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตวัทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

 
ในการยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15  วัน
ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) 
เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรือ
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเดด็ขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

   รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ       
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 
เดือน 
 หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูต
ฯ  
เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไป
ถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 

 
 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง 
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออม

ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร
เทานั้น พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank 
Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดย
การฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 
 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น 

คือ 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

-   ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน
ภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียน
สมรส เปนตน 

�. หลกัฐานการเงิน 

�. รูปถ่าย 



 

 

- ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประกับจาก  ธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวัน
ยื่นวีซา ของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
 
 

 
 

 
 
 
  
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 

 เจาของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 
พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 
 พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, 

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

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษา

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

 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

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

Statement ที�ออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทบั  บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี� กองทุน และสลากออมสิน 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

�. หลกัฐานการทาํงาน 

�. เอกสารส่วนตัว 



 

 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

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

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย (บิดา หรือ มารดา ) 
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 

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

วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะ
พิจารณานานกวาที่กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนนิการของทัวร 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 



 

 

การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศสวติเซอรแลนด  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

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

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

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

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   

________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไมไดจดทะเบียน   
          หยา      หมาย 

วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

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

             



 

 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  
___________________________________________________________________________________ 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามโีปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

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

 


