Direct Switzerland 8 D 5 N (TG)
ซูริค ซุก เบิรน์ เจนี วา มองเทรอซ์ โลซานน์ เบียล กรินเดลวัลด์
อินเทอร์ลาเก้น เลาเทอร์บรุนเนน สเตทเชลเบิรก์ ลูเซิรน์

พิเศษ ขึน้ 3 ยอดเขา เฟี ยร์ส จุงเฟรา และชิลธอร์น

วันแรก
21.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D สาย
การบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน

วันที่สอง

ซูริค – ย่านดาวน์ ทาวน์ ซูริค – ถนนบานโฮฟสตราสเซอ – ซุก - เบิ รน์ – บ่อหมี – ย่านเมืองเก่ า
กรุงเบิ รน์ - หอนาฬิ กาซึทกลอกเกอ – เบียล
ออกเดิน ทางสู่ เมืองซู ริค โดยสายการบิน ไทย เที่ย วบิน ที่ TG970 (บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)

00.35 น.

06.55 น.

เที่ยง

เดินทางถึง สนามบิ นซูริค ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง แล้วนาทุกท่านออก
เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) โดยรถโค้ชเพื่อเทีย่ วชม ย่านดาวน์ ทาวน์ ซูริค (Downtown Zurich) ที่
เป็ นศูนย์กลางรวมทุกสิง่ ทุกอย่างของเมืองเอาไว้ เป็ นย่านทีม่ ากมายด้วยชาวเมืองและนักท่องเทีย่ ว ถนน
หนทางมีทงั ้ คนและรถราง ชมบริเวณ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) พื้นที่ท่มี ชี ่อื เสียง
เพราะเป็ นถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าหรูหรา ถนนสายยาวกว่า 1 กิโลเมตรทาให้นกั ช้อปจากทัวโลกหลงใหลจนเดิ
่
นไปกลับรอบสองรอบ
ไม่มเี หนื่อย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองซูริค ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และได้ถูกใช้เป็ นทีท่ าการรัฐบาล
สาธารณรัฐซูรคิ จนถึงปี 1798 เป็ น หนึ่งในอาคารเก่าแก่ ท่ไี ม่ควรพลาดชมเมื่อมาถึงซูรคิ ให้ท่านาได้ชม
ความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศใต้ของเมืองซูรคิ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ี
มีพน้ื ทีร่ วมถึง 1,829 ตารางกิโลเมตร แถมด้วยวิวของตัวเมืองซูรคิ ริมทะเลสาบทีส่ วยไม่เป็ นรองที่ไหนที่
ชวนให้อยากอยู่ชมวิวนี้ไปนานๆ นาท่านนัง่ รถโค้ชสู่ เมือง ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ที่มอี ดีตมายาวนาน
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 พาท่านชม ย่านเมืองเก่า ทีน่ ่าสนใจมาก ทัง้ แนว
อาคารบ้านเก่ าแก่ ท่สี ร้างกันตัง้ แต่ ยุคกลาง จัตุ รสั กลางเมือง และ
น้ าพุทต่ี กแต่งด้วยรูปปั ้นสวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มใี ห้ชมมากมายใน
เมือ งซุก แห่ งนี้ ไม่พ ลาดชมไฮไลท์ของเมือ งคือ หอนาฬิกาสูง 25
เมตร ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 13 แต่ยงั คงทาหน้ าที่บอกทัง้ เวลา
วันที่ และข้างขึน้ ข้างแรมได้อย่างถูกต้องไม่ผดิ เพีย้ น ในย่านเมืองเก่า
นี้ยงั มีโบสถ์สไตล์โกธิค และปราสาทเก่าแก่ให้ได้ชมกันด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ (Bern) อีกหนึ่งเมืองที่ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชมเมื่อเดินทาง
มายังสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยบ้านเรือ นใน
บรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์เมืองเก่าทัวไป
่ นาท่านชมเมืองเก่ ากรุง
เบิรน์ รวมถึง หนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของกรุงเบิรน์ ที่ บ่อหมี (Bear Pit)
ซึ่ง จะได้ เ ห็ น หมีต ัว ใหญ่ ใ นบ่ อ ลึก ที่ส ร้ า งจ าลองถิ่ น ที่อ ยู่ อ าศั ย ตาม
ธรรมชาติจ ริง ๆ ของหมี เดิน เล่ น เที่ย วชม ย่ านเมื อ งเก่ ากรุง เบิ ร์น
(Bern Old Town) เพื่อ ชมบ้านเรือ นตัง้ แต่สมัยยุค กลางที่ยงั คงเสน่ ห์
ของเมืองเก่าอยู่ไม่คลาย บนถนนอิฐสายเก่าเราจะเห็นน้ าพุอยู่หลายจุด
ซึ่งตกแต่งด้วยรูปปั ้นสไตล์เรเนสซองส์แตกต่างกันไปในแต่ละจุดที่พบ
เห็น สาหรับแลนด์มาร์กในย่านเมืองเก่าต้องขอยกให้กบั หอนาฬิ กาซึ
ทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1218 และถือเป็ น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เก่าแก่
ทีส่ ุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกชัวโมงจะมี
่
เสียงดนตรีพร้อมตุ๊กตาทีอ่ อกมาเต้นระบาให้นกั ท่องเทีย่ วได้หยุด
ชมกัน นอกจากนี้ยงั มีอาคารรัฐสภา โบสถ์ และอาคารเก่าแก่มากมายทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญทาให้เมืองเก่าแห่ง
นี้ ถู ก ยกเป็ น มรดกโลกโดยองค์ก ารยูเ นสโก้ ใ นปี 1983 ในย่ า นเมือ งเก่ า นี่ เ องยัง เป็ น ที่ต ัง้ ของบ้า น
นักวิทยาศาสตร์ช่อื ก้องโลกอย่าง ไอน์สไตน์ ทีเ่ คยพานักอยู่ทก่ี รุงเบิรน์ แห่งนี้ในช่วงปี 1903 – 1905 และ

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

แม้จะผ่านมานานกว่า 115 ปี แล้ว แต่ก็ได้รบั การอนุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดี แล้วนาทุกท่านเดินทางสู่ เมือง
เบียล (Biel)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน
เจนี วา – น้าพุเจดโด – นาฬิ กาดอกไม้ - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิ ลยอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –
มหาวิ หารโลซานน์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเจนี วา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการค้า
และเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ และยังเป็ นเมืองที่เป็ นที่ตงั ้
ขององค์การนานาชาติมากที่สุดในโลกอีกด้วย ทาให้ได้รบั ยก
ย่องเป็ นเมืองนานาชาติ เจนีวายังได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีป่ ระชากร
มีความเป็ นอยูท่ ด่ี ี มีคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ลิศเป็ นอันดับทื่ 2 ของโลก
นาทุกท่านเที่ยวชมโดยรอบเมืองเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนี วา
(Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรป
โดยกินพื้นที่อยู่ใน 2 ประเทศคือ ฝรังเศสและสวิ
่
ตเซอร์แลนด์
นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ข้นึ ชื่อในเรื่องความสวยและใสสะอาด พร้อมด้วยวิวและ
บรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชมแลนด์มาร์กสาคัญอย่าง น้าพุเจดโด (Jet d’Eau) น้ าพุทส่ี ูงทีส่ ุดในโลกแห่งนี้
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาทีใ่ ครๆ ต่างก็ตอ้ งแวะมาชม แล้วนาท่านถ่ายรูปกับ นาฬิ กาดอกไม้ ที่ สวน
อังกฤษ (Jardin Anglais) มุมยอดฮิตที่ใครๆ ก็ต้องแวะมาถ่ายรูป ด้วยการจัดสวนดอกไม้ใ ห้เ ป็ น รูป
หน้าปั ดนาฬิกา โดยใช้ดอกไม้กว่า 6.500 ต้นในการตกแต่งซึง่ จะเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ตามฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) อีกหนึ่งเมืองสวยมากประวัตศิ าสตร์น่าตามหา ตัวเมืองมอง
เทรอซ์ตงั ้ อยูท่ างฝั ง่ ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นวิวของเทือกเขาสูง
เพราะตัง้ อยู่ตนี เทือกเขาสวิสแอลป์ แต่อุณหภูมคิ ่อนข้างอุ่นกว่า
เมืองในแถบเทือบเขา ไม่หนาวมากแม้จะเป็ นฤดูหนาวก็ต าม
ตัว เมือ งแม้จะค่ อ นข้างเล็กแต่ก็ทดแทนด้วยอาคารบ้านเรือน
สวย ทิว ทัศ น์ ง าม และแลนด์ม าร์ก ส าคัญ ของสวิส น าท่ า น
ถ่ายรูปกับ ปราสาทชิ ลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณ
หนึ่ ง ในอนุ ส รณ์ ท างประวัติศ าสตร์ข องสวิต เซอร์แ ลนด์ ตัว
ปราสาทตัง้ อยู่บนเกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ ตัวปราสาทนัน้ เป็ นแบบยุคกลางทีผ่ สมผสานระหว่างหินและไม้
แม้จะเก่าแก่แต่ก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ให้คงสภาพเดิมเมื่อ ยังรุ่งเรืองเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นห้องโถงใหญ่ ท่ี
สามารถจุคนได้กว่า 200 คน ห้องนอนหลัก ห้องสวดมนต์ และคลังเก็บอาวุธโบราณ ปราสาทนี้เห็นแล้ว
อาจจะคุน้ ตาเพราะปราสาทชิลยองนี้เองทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจภาพปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนชื่อ
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ดัง "ลิตเติ้ล เมอร์เมด" (The Little Mermaid) จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชม
เมืองสวยๆ สูดอากาศบริสุทธิ ์ ผ่อนคลายไปกับเมืองสงบทีอ่ ดั แน่ นด้วยทิวทัศน์แสนงาม เมืองโลซานน์ยงั
เป็ นเมืองสาคัญสาหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์ เป็ นเมืองที่มากด้วยความทรงจาและมี
ความผูกพันกันมายาวนาน ด้วยเป็ นเมืองที่พานักในวัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุ ล ยเดช" รัช กาลที่ ๙ ชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่ต ัง้ อยู่ บ น สวนสาธารณะเดอน็ อ งตู
(Denantou Park) ซึง่ หันหน้าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตงั ้ อยู่โดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ศาลา
ไทยสีทองถูกออกแบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์ไทยแท้ดว้ ยฝี มอื ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ ม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้ ผ่านชม มหาวิ หารโล
ซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสาคัญของโลซานน์ท่ตี งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่ใจกลางเมือง สังเกตุ
เห็นได้ง่ายด้วยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1235 สวยงดงาม
ด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ทด่ี า้ นหน้านัน้ ก็ถอื เป็ นผลงานศิลปะชัน้
นาของยุโรปโลยทีเดียวแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเบียล (Biel)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Mercure Plaza Biel หรือระดับเดียวกัน
กริ นเดอร์วลั ด์ – ภูเขาเฟี ยร์ส – อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มุ่งหน้าสู่ กริ นเดอวัลด์ (Grindelwald) อีกหนึ่งหมู่บา้ นเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาทีต่ งั ้ อยู่บริเวณตีน
เขาที่ความสูง 1,034 เมตร แล้วนาท่านขึน้ กระเช้ ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึน้ ไปบน ภูเขาเฟี ยร์ส
(First Mountain) ภู เ ขาที่สู ง 2,166 เมตร ให้ท่ า นได้ช มทัศ นี ย ภาพสวยๆ ของทัง้ ตัว เมือ งด้า นล่ า ง
เทือกเขาสูงทีร่ ายล้อม และถ่ายรูปคู่กบั วิวสวยๆ กันอย่างเต็มที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนภูเขาเฟี ยร์ส (อาหารพื้นเมือง)
นังกอนโดล่
่
าลงจากภูเขาเฟิ รส์ มายังเมืองกรินเดอวัลด์
นาท่านเดินทางสู่เ มือง อิ นเทอร์ลาเก้ น (Interlaken) หนึ่งในเมือ ง
จุดหมายท่องเทีย่ วสาคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นเมืองที่
เชื่อมการเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไปได้ง่าย เมืองอินเทอร์ลาเก้น
นั ้น มีค วามสู ง ที่ ร ะดับ 566 เมตรเหนื อ ระดับ น้ า ทะเล สวยด้ ว ย
ทัศนียภาพทีส่ วยงามทัง้ ภูเขาสูงทีร่ ายล้อมและทะเลสาบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม City Oberland หรือระดับเดียวกัน
รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – น้าตกสเตาบ์บาค – อิ นเทอร์
ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เย็น

นาท่านสู่สถานี รถไฟเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึ้น
ไปยัง ยอดเขาจุง เฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ง เป็ น พื้น ที่ท่ีเ รีย กว่า
“Top of Europe” นันคื
่ อเป็ นจุดทีส่ ูงทีส่ ุดในยุโรปด้วยความสูงสุดถึง
3,466 เมตร และระหว่างนัง่ บนรถไฟนัน้ เราก็จะได้ชมทัง้ ป่ าไม้ ทุ่ง
หญ้าและอุโมงค์ท่มี กี ารขุดสร้างกันมาตัง้ แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19
รวมถึงบ้านทีส่ ร้างในสไตล์สวิสทีจ่ ะเห็นได้เป็ นระยะ และเมื่อขึน้ ไป
ถึงยอดเขาจุงเฟรา แน่นอนว่าสถานทีย่ อดฮิตขนาดนี้เราจะได้พบกับนักท่องเทีย่ วเต็มลานกว้างเหนือหน้า
ผาทีเ่ ป็ นจุดชมวิว รอบข้างสวยงามแทบลืมหายใจด้วยหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้เล่นและสัมผัสหิมะกัน
อย่างเต็มที่แม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็ตาม นาท่านชม ธารน้าแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ที่มขี นาดใหญ่
ตระการตา ทีบ่ นยอดเขาแห่งนี้ยงั มี อุโมงค์น้าแข็ง (Ice Palace) ให้เป็ นอีกหนึ่งสีสนั ในการเทีย่ วจุงเฟรา
มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วชวนตื่นเต้น
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ า นอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุ ง เฟรา
(อาหารพื้นเมือง)
นาท่านขึน้ รถไฟทีอ่ กี ด้านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทาง
แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนฺ ไชเด็ด จุดเปลี่ยนและต่อรถไฟที่
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเมื่อ
ปี 2440 จากนั ้น นั ง่ รถไฟต่ อ สู่ เมื อ งเลาเทอร์ บ รุ น เนน
(Lauterbrunnen) อีกหนึ่งเมือ งกลางหุ บเขาที่ม ากด้ว ยเสน่ ห์
แห่งธรรมชาติและมีขุนเขาสูงตระหง่านรายล้อ ม ตัวเมืองเป็ น
หมู่บ้านไม่ใ หญ่ มากแต่เพียบพร้อ มไปด้ว ยความอุ ดมสมบูร ณ์
ทางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ ์ และยังเป็ นเมืองทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเทือกเขาแอ
ลป์ บริเวณนี้อกี ด้วย นาท่านแวะถ่ายรูปที่ น้าตกสเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ าตกแห่งนี้เป็ นน้ าตก
ทีต่ ดิ อันดับน้าตกทีส่ งู ทีส่ ุดลาดับที่ 3 ของสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความสูงถึง 297 เมตร ถือเป็ นหนึ่งในน้ าตก
ชื่อดังของเมืองและเป็ นแลนด์มาร์กทีไ่ ม่ควรพลาดเมือ่ ได้แวะเวียนผ่านมาทีเ่ ลาเทอร์บรุ นเนน ตัวน้าตกน้ า
เป็ นแบบทิง้ ตัวดิง่ ลงมาตรงๆ จากหน้าผาสูง ทาให้บางส่วนฟุ้งกระจายเป็ นละอองเมือ่ มาถึงด้านล่าง ยิง่ ทา
ให้ดูสวยและน่ าชมมาก แล้วนัง่ รถโค้ชต่อสู่เมือง อิ นเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเทีย่ วชมเมืองสวยที่
รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงแห่งนี้ ซึง่ นอกจากเทือ กเขาใหญ่แล้ว เมืองอินเทอร์ลาเก้นยังเป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่
ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คอื ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคาร
บ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวิสทีส่ วยและดูอบอุ่นให้เราได้ซมึ ซับและสัมผัสกับความเป็ น
สวิตเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่ ทัง้ หมดรวมกันแล้วทาให้เมืองนี้น่าสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเป็ นเมืองรี
สอร์ทพักร้อนติดอันดับต้นๆ เลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Spycher Interlaken Restaurant (อาหารพื้นเมือง) ให้ท่านได้
ทานอาหารไปพร้อมกับชมโชว์พ้นื เมืองน่ าตื่นตาของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่พลาดกับเมนู ฟองดูวช์ ีส แสน
อร่อยให้ท่านได้ลม้ิ ลอง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม City Oberland หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่เจ็ด
เช้า

สเตทเชลเบิ รก์ – ยอดเขาชิ ลธอร์น – ลูเซิ รน์ – สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรียส์ ิ งโต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองสเตทเชลเบิ รก์ (Stechelberg) หมู่บา้ นเล็กๆ ทีเ่ ชิงเขาแแอลป์ เพื่อขึน้ เคเบิล้ คาร์ ทีจ่ ะ
นาท่านขึน้ สู่ ยอดเขาชิ ลธอร์น (Schilthorn) ให้ทุกท่านได้ช่นื ชม
ทัศนียภาพแสนตื่นตาที่ความสูง 2,970 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
สูดอากาศบริสุทธิ ์พร้อมชมเทือกเขาน้อยใหญ่ละลานตา และทีย่ อด
เขาชิลธอร์นนี่เองที่เราจะสามารถชมวิวแบบพาโนราม่าของยอด
เขาชื่อดังทัง้ หลายพร้อมๆ กันได้เลย ตัง้ แต่ยอดเขาทิตลิส ยอดเขา
จุงเฟรา ยอดเขาไอเกอร์ และยอดเขาเมินช์ และด้วยการทีเ่ คยเป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์สายลับชื่อดับ เจมส์ บอนด์ 007 ทาให้ยอดเขาแห่งนี้ยงิ่ โด่งดังและมีนกั ท่องเทีย่ ว
มาเยีย่ มเยียนไม่ขาดสายตลอดปี เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาท่านนัง่ รถโค้ชต่อไปยัง ลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองเล็กๆ เกือบใจกลางประเทศที่ชวนอบอุ่นอยู่รมิ ฝั ง่
“ทะเลสาบลูเซิรน์ ” (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ เรียงสลับเป็ นทิวสวยงามทุกฤดูกาล และ
นอกจากทิวเขาแล้วลูเซิรน์ ยังมีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่ นและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงาม
ของลูเซิรน์ คือเป็ นเมืองทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์ความเก่าแก่ของพืน้ ทีไ่ ว้ได้อย่างดี นาท่านเทีย่ วชมเมืองลูเซิรน์ ทัง้
สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไม่เหมือนสะพาน
และมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ทีว่ ่าไม่เหมือนสะพานก็เพราะแวบ
แรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน้ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึน้ เพื่อใช้ขา้ มไป
มาระหว่างสองฝั ง่ แม่น้ารอยซ์ (Reuss River) ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์
สิ งโต (Lion Monument) สัญ ลัก ษณ์ สาคัญ อีกชิ้นของลูเ ซิร์นถูก
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ระลึกและเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิส
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิรน์ มากกว่า 700 คนทีอ่ อกรบและเสียชีวติ
ในฝรังเศสเมื
่
่อครัง้ เกิดสงครามปฏิวตั ยิ ุคพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ซึง่ เป็ น
การเจาะเนื้อหินและแกะสลักขึน้ รูปเป็ นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่
สวยงามมากแม้จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังทีว่ ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พ ัก ณ โรงแรม Grand Europoe หรื อ ระดับ
เดียวกัน
ซูริค - สนามบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย

13.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG971 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)

วันที่แปด
07.30 น.

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ!!!ในกรณี ที่ 3 ยอดเขาในโปรแกรมปิ ด (Schilthorn, Grindelwald First,) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนการขึ้นยอดเขาตามความเหมาะสม ตามพีเรียทข้างต้น
*** 1-8 Nov’19 ปรับขึ้นยอดเขา (Schilthorn /Jungfrau /Rigi)***
*** 8-16/16-22 Nov’19 ปรับขึ้นยอดเขา (Glacier 3000 /Jungfrau /Rigi)***

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง

ราคา

1 – 8 พ.ย. 62
8 – 16 พ.ย. 62
16 – 22 พ.ย. 62
พฤศจิ กายน

***เป็ นพีเรียททีม่ กี ารปรับเปลีย่ นการขึน้ ยอดเขา***

22 – 29 พ.ย. 62
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62

ธันวาคม

6 – 13 ธ.ค. 62
13 – 20 ธ.ค. 62
20 – 27 ธ.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

65,900

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัด กรุ๊ป
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
ื บสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับ
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate)
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่ อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
13. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น

ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
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 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
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