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1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG)  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
 
2 ซูรคิ-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์จดุชมววิลนิเดนฮอฟ-ชอ้ปป้ิงถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ-เมอืงซุก-เก็บเชอรี่

สดในสวน-โบสถอ์อสวอรล์-รา้นชา่งทอง ลอร ิเฮาส ์
 
01.05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์ TG) 

เทีย่วบนิที่ TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (Zurich) ศนูยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบ
ชวีติชวีาใหแ้กป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ ลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ยา่นเกา่เเกใ่จกลางเมอืงซรูคิ นักทอ่งเทีย่วและ
ชาวเมอืงนยิมมาชมววิ โดยเพือ่นๆ จะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของยคุกลางทีม่คีวามวนิเทจดว้ยถนนทีเ่ป็น

หนิเเละมตีรอกซอกซอยมากมาย สองขา้งทางจะเป็นบา้นเรอืนในเเบบยคุกลางทีม่กีลิน่อายของความ
เป็นโรมันอยูอ่ยา่งเต็มเป่ียม ยิง่ทําใหย้า่นเเหง่นีก้ลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามเเละน่า
ประทับใจในการไปเยอืนอยา่งมากเลยทเีดยีว และจดุทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจในยา่นนีก้็คอื Lindenhof Hill 
ทีจ่ะอยูส่งูขึน้ไป เป็นทีน่ยิมของชาวเมอืงซรูกิทีม่าน่ังพักผอ่น ปิกนคิ และสามารถมองเห็นววิเมอืงซรูคิ 
แมน้ํ่า Limmat รวมทัง้ชมความงดงามของโบสถเ์กา่แกข่องเมอืงทัง้ 3 โบสถ ์คอื Augustinerkirche, 
St. Peter’s เเละ The Fraumnster รวมทัง้ยังมคีาเฟ่น่ารักๆ และรา้นทําขนมใหไ้ดไ้ปลองลิม้ชมิ 

จากนัน้นําทา่นชอ็ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทไีดช้ือ่วา่
แพงและหรหูราทีส่ดุในโลกเพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยูม่ากมาย 
อาทเิชน่รา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า นาฬกิายีห่อ้ดังอยา่ง Bucherer , Rolex และยีห่อ้อืน่ๆอกี
มากมาย ถนนเสน้นีม้รีา้นขายนาฬกิาเป็นจํานวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬกิาชัน้นําของ
โลก ทีส่มกบัคําเลา่ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาทีส่วติเซอรแ์ลนด”์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก (Zug) เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลาง  
นําทา่น เขา้สวนเก็บเชอรร์ ี่  เมอืงซกุแหลง่ปลกูเชอรร์ีข่ ึน้ชือ่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีชอรีส่าย
พันธุต์า่งๆ มากกวา่ 5,000 สายพันธุ ์ทีนํ่ามาทําเคก้เชอรร์ี ่ไวนเ์ชอรร์ีอ่นัขึน้ชือ่ของเมอืงนีอ้กีดว้ย 
(หมายเหตุ : หากสวนเชอรร์ีปิ่ด ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้  เก็บสตอ
เบอรร์ี ่หรอื ลกูพรนุ แทน) 

จากนัน้นําชม หอนาฬกิาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ทีเ่ปรยีบเหมอืนสญัญลักษณ์ของ

เมอืง ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St.Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิ์
สทิธิท์ีสํ่าคัญของเมอืง ตัวโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการกอ่สรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึง่
ใน สถาปัตยกรรมทีสํ่าคัญทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแหง่หนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงแหง่นีไ้ดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในยโุรป และมพีระอาทติยต์กดนิสวยทีส่ดุในสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

นําทา่นเยีย่มชม ลอหร์ ิเฮา้ส ์รา้นชา่งทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่
เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป รา้นคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายเครือ่งประดับและนาฬกิาคณุภาพเยีย่มที่ร่วบรวมแบรนด์
สวสิชัน้นําระดับโลก ทัง้จัดแสดงพพิธิภัณฑศ์ลิปะล้ําคา่และเครือ่งประดับหายากทีส่ว่นใหญม่เีพยีงชิน้
เดยีวในโลก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  ณ Aklin Restaurant รา้นอาหารที่
ไดร้บัรางวลั Michelin Guide 
1. Soup of the day : Creamy vegetables soup Aklin 
2. Grilled Swiss steak of Pork, Mixed wild rice, Vegetables julienne, sauce of Soja-Honey 

and Ginger 
3. Homemade fruity sorbet 
4. 1 Glass of wine, beer or soft drink 

พกัที ่  Hotel Parkhotel, Zug หรอืเทยีบเทา่ 
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3 กรนิเดลวาลด-์น ัง่กระเชา้ Eiger Express ขึน้ยอดเขาจงุเฟรา-หมูบ่า้นเมอรเ์รน 
หมูบ่า้นกมิเมลวาลด-์ทีพ่กับนหมูบ่า้นเมอรเ์รนววิหลกัลา้น 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) เมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยู่
ในหบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามเป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ เมอืงเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของ
เทอืกเขาแอลป์ทีแ่สนโรแมนตกิ  

เดนิทางขึน้ ยอดเขาจงุเฟรา โดย กระเชา้ลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส (Eiger 
Express) เปิดทําการเมือ่ตน้เดอืนธันวาคมทีผ่า่นมา พรอ้มกบัอาคารสถานใีหม ่กรนิเดลิวาลด ์กรนุด ์
(Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหมข่อง สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์
(Eigergletcher) ซึง่เป็นจดุเชือ่มตอ่กบัรถไฟยงุเฟราทีจ่ะนําผูโ้ดยสารสูย่อดเขายงุเฟรายอค 

กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานกีรนิเดลิวาลด ์กรนุด ์สูส่ถานไีอเกอรเ์กลตเชอรเ์พยีง 15 นาท ี
ทําใหส้ามารถเดนิทางขึน้ถงึสถานทีีย่อดยงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่
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เกนิ 45 นาท ีประหยัดเวลาจากการเดนิทางโดยรถไฟแบบเดมิไปถงึ 47 นาท ี(โดยสารรถไฟจากกรนิ
เดลิวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพือ่ตอ่รถไฟยงุเฟราไปยังสถานยีงุเฟรายอค) เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะได ้
สมัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลมุดว้ยหมิะ ชมถํา้นํา้แข็ง 1,000 ปี และงาน 
แกะสลักน้ําแข็งทีส่วยงามอยูใ่ตธ้ารน้ําแข็ง 30 เมตร เกบ็ภาพความสวยงามและยิง่ใหญข่องของธาร
น้ําแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเลน่สนุกกบัการเลน่หมิะ
อยา่งเต็มทีเ่ก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มอิม่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนจงุเฟรา  Restuarationsbetriebe Jungfraujoch 
สมควรแกเ่วลานําทา่นลงจากยอดเขาจงุเฟรา 

นําทา่นเดนิทางสู ่ชเตเคลิแบรก์ (Stechelberg) เพือ่น่ังเคเบิล้คารไ์ปยัง หมูบ่า้นเมอรเ์รน  
(Murren)  ในตํานานทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีป่ราศจาก
รถยนต ์ทีอ่ยูใ่นออ้มกอดของขนุเขาทีร่ายลอ้มดว้ยทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแหง่ ไดแ้ก ่จงุ
เฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเกอ (Eiger) ใหไ้ดช้ืน่ชมและดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพสิจูน ์
ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชวีติ  

นําทา่นเดนิเลน่ตอ่ไปตามทางเพือ่ไปยัง   หมูบ่า้นกมิเมลวาลด ์(Gimmelwald) ซึง่ระยะทาง
เดนิ เพยีง 30 นาท ีแตด่ว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามยิง่นัก ใชเ้วลาเดนิเลน่ถา่ยรปูราวๆ 1 ชัว่โมง ชมววิ

ทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท ้ๆ  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  Alpenruh Restaurant 

พกัที ่Hotel Alpenruh, Murren หรอืเทยีบเทา่ 
(โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ 
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4 ยอดเขาชลิธอรน์-Skyline View Platform-ทะเลสาบเบลาเซ-ทะเลสาบโอเอชชเินน่ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทา่น  ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทัศนแ์บบพาโนรามา ซึง่
มคีวามสงูกวา่ 2,973 เมตร จงึทําใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่ทัง้  
3 ยอดเขา จงุเฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ชลิธอรน์ยังเคยเป็นทีถ่า่ยทํา
ภาพยนตรช์ือ่ดังอยา่ง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆร์าชนิ ี“On Her Majesty’s Secret Service” 
กบัฉากแอคชัน่ ทา่มกลางหมิะ ซึง่สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบ ีจงึทําใหบ้นนีม้พีพิธิภัณฑแ์บบ
อนิเตอรแ์อคทฟีของ Bond World 007 ทีจั่ดแสดงเรือ่งราวน่ารูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วม
บทบาทบอนดห์รอืสาวบอนดก์นัไดอ้ยา่งสนุกสนาน อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่ไปกบัทัศนยีภาพอนัสวยงาม
ของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผัสความหนาวเย็นไดท้ี ่Skyline View Platform 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบน ชลิธอรน์  Piz Gloria 
นําทา่นเดนิทางลงสู ่ ชเตเคลิแบรก์ (Stechelberg) โดยเคเบิล้คาร์  นําทา่นเดนิทางสู ่

ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาแสนสวยกลางป่าของสวติเซอรแ์ลนดท์ะเลสาบนี้
น้ําเทอรค์วอยส ์เป็นที่ๆ ใชไ้วสํ้าหรับเพาะพันธุ ์ปลาเทราซ ์ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมจีดุเดน่
ของสน้ํีาทะเลสาบมสีน้ํีาเขยีวมรกตและมคีวามใสจนมองเห็นพืน้ดนิดา้นลา่งและสามารถมองเห็นปลาเท
ราซแ์หวกวา่ยในทะเลสาบอกีดว้ยจนไดข้ึน้ชือ่วา่ Blausee Blue Trout  อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกบั
ทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามแหง่นี ้ 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแคนเดอรส์เทก (Kandersteg) เพือ่นําทา่นน ัง่กระเชา้สูท่ะเลสาป
โอเอชชเินน่ (Oeschinensee) มขีนาด 22 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบบนภเูขาทีเ่กา่แก ่และยังเป็นที่
บรรจบของน้ําแข็งจาก 4 ยอดเขา ไดแ้ก ่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ 
Doldenhorn เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะกบัผูท้ีรั่กธรรมชาตแิละนักเดนิทางไกล โดยน้ําในทะเลสาบอุน่ขึน้ 20 
องศาเซลเซยีสในชว่งฤดรูอ้น ทะเลสาบโอชเินน Oeschinen แหง่นี ้ไดถ้กูจัดขึน้ทะเบยีนจากองคก์ร
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ยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเขตจงุเฟราดว้ย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO 
World  

Options: พเิศษสดุ!!! Mountain Coaster กจิกรรมแนะนําเป็นการน่ังรถเลือ่นบนรางลงภเูขาใหท้า่นได ้
สนุกสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอยีดไดก้บัหัวหนา้ทัวร)์  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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พกัที ่Hotel Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg หรอืเทยีบเทา่ 
(โรงแรมในหมูบ่า้นเล็ก ทา่มกลางภเูขา) 
 

5 แคนเดอรส์เทก-เฟียช-์อเล็ตชอ์ารนีา-เมอืงเซอรแ์มท 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู่ เฟียช ์ (Fiesch)  เพือ่ตอ่เคเบิล้คารไ์ปชม  ธารนํา้แข็ง เอ็กกสิฮอรน์ 
(Eggishorn) อเล็ตชอ์ารนีา (Aletsch Arena) ธารน้ําแข็งทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาเอลป์ ไดรั้บการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2001 โดยธารน้ําแข็งแหง่นี ้สามารถขึน้ได ้ 3 จดุ คอื มสูฟลหู ์
(Moosfluh) เบตตเ์มอรฮ์อรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกสิฮอรน์ (Eggishorn)  อสิระใหท้า่นทา่นชม
ความงดงามของกลาเซยีตามอธัยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา   Alpenlodge Kuhboden 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงแทสซ ์ (Tasch) เพือ่ตอ่รถไฟเขา้สู่  เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 
หมูบ่า้นในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ ทีต่อ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง 
เพราะไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ํ้ามันเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่จักรยาน และเดนิเทา่นัน้  
นําทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิของเมอืงเซอรแ์มททีเ่ห็นทัง้ตัวเมอืงเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์สมัผัสบรรยากาศรอบ
ขา้งและบา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  Hotel Ambassador, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ 
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(โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 

6 ยอดเขากอรน์าแกรท-อนิเทอรล์าเคน 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทา่นสู่  สถานรีถไฟกอรน์าแกรท  (Gornergrat Bahn) ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัการน่ังรถไฟ
ฟันเฟืองสู ่ ยอดเขากอรน์าแกรท (Gornergrat) ตืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

ซึง่ทา่นสามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มชืน่ชมกบัทวิทัศนเ์หนอืมา่นเมฆ  เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามของ
หมิะซึง่ปกคลมุยอดเขาตัดกบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า นําทา่นสูล่านหมิะอนักวา้งใหญ ่สนุกสนานกบัการเลน่
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หมิะ และชมบรรยากาศของ  ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมดิทีม่ปีลายคุม้งอ
เหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดสีนยีนํ์าไปเป็นแบบเครือ่งเลน่บิ๊กธันเดอร ์ Big Thunder ใน
สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทัศนโ์ดยรอบทีส่วยงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน  (Interlaken)  เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แหง่ ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทอืกเขาสวติแอลป์  
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น หรอืไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้นาฬกิา
ยีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอืน่ๆ อกีมากมาย ทะเลสาบ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  Hotel Krebs, Interlaken เมนพูเิศษ !!  Fondue 
พกัที ่  Hotel Lindner Grand Beau Rivage หรอืเทยีบเทา่ 
 
7 สะพานอเิซลทว์าลด ์(Iseltwald)-ลเูซริน์-สงิโตหนิแกะสลกั-สะพานไมช้าเปล 
พกัหรวูวิแสนลา้น พรอ้มสระวา่ยนํา้แบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้ตามรอยซรีีย่ด์ัง Crash Landing On You ที ่  สะพานอเิซลทว์าลด์ (Iseltwald 
Bridge) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรยีนซ ์ (Lake Brienz) ววิสวยธรรมชาตแิบบสดุ เรยีกวา่หัน
หนา้ทะเลสาบหันหลังคอืเทอืกเขา  
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นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลเูซริน์  (Luzern) เมอืงพักตากอากาศทีไ่ดช้ือ่วา่นักทอ่งเทีย่ว
บนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ
ลอ้ม ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กื

อเบอลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 
นําทา่นถา่ยรปูคูก่บั อนสุาวรยีส์งิโต(Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขา

ในเมอืงเป็นสญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ทํางานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลยุส์

ที ่16 แหง่ฝร่ังเศส  
จากนัน้ชม  สะพานไมช้าเปล( Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน้ํ่ารอยซ(์ Reuss River) เป็น

สะพานไมท้ีเ่กา่ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้า
เปลเป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน้ํา ทีจ่ั่วแตล่ะ
ชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีน
เกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปีแลว้ ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง 
อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ  รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ี
ชือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
             นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่ รสีอรท์ระดบั5ดาวสดุหรอูลังการพรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกครบวงจรทีด่ทีีสุ่ ด

แหง่หนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์ไมว่า่จะเป็นสปา, สระวา่ยน้ําในรม่, สระวา่ยน้ํากลางแจง้, หอ้งออกกําลังกาย 
ต ้งัอยูห่นอืทะเลสาบลเูซริน์ ทา่มกลางบรรยากาศ ของเทอืกเขาในตอนกลางของประเทศสวตเิซอรแ์ลนด์ 
ดืม่ดํา่กบัภาพความสวยงามววิทวิทัศนต์ระการตาของ  ทะเลสาบและเมอืงลเูซริน์ เบือ้งลา่ง  ทีจ่ะสรา้ง
ความประทับใจใหท้า่นไมรู่ล้มื อสิระกบัการพักผอ่นตามอธัยาศัยอยา่งเต็มอิม่ มเีวลาใหท้า่นไดใ้ชบ้รกิาร  
“Hammetschwand Lift” ลฟิทก์ลางแจง้ทีส่งูทีส่ดุในยโุรป บรเิวณจดุชมววิHammetschwand บนทีร่าบ
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เบอรเ์กน้สต็อกทา่นสามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบลเูซริน์  อนัสวยงามในมมุกวา้งทีถ่กูโอบลอ้มดว้ย
ขนุเขา 

   บัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม แบบเซ็ทเมน ูระดบั Michelin Star 
พรอ้มชมววิความสวยงามของทะเลสาบยามคํา่คนื  
พกัที ่  Burgenstock Resort Alpine & Lake View หรอืเทยีบเทา่ 
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8 ชูรคิ-กรงุเทพ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซรูคิ กลับกรงุเทพฯ โดย  สายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เทีย่วบนิที ่TG971 
(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 

กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้่ายไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 
 
 

 
9 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์เสาร ์ 22-30 กรกฎาคม 65 178,999 178,999 55,900 

ศกุร-์เสาร ์ 12-20 สงิหาคม 65 178,999 178,999 55,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
 

 


