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กําหนดการเดินทาง , มิถุนายน / , กรกฎาคม /
10, สิ งหาคม / 13, 27 กันยายน
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วันแรกของการเดินทาง (1)
21.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั น 4 ประตู แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์
พบเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)

กรุงซูริค (สวิตฯ) – อัพเพนเซล – หุบเขาอีเบนนาลพ์ – คูร์

01.05 น.
07. น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งซู ริค (Zurich) โดยเทียวบินที TG970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport) กรุ งซู ริค (Zurich) ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นําท่านเริ มต้นทริ ปกันที เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) (ระยะทาง กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั วโมง 30 นาที) เมืองทีได้ขึนชื อว่าเป็ นเมืองการ์ ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ทีตังอยูใ่ นหุ บเขา อีเบน
นาลพ์ (Ebenalp) อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศ ซึ งไกล้กบั ประเทศลิคเทนสไตน์ (Liechtenstein ) เป็ นเมืองที
รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ กับทุ่งหญ้าทีเขียวขจีผสมกับสี สันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรื อนยังคงอนุรักษ์
ไว้ในสไตล์ดงเดิ
ั มซึ งมีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจัวหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาทีทําจากกระเบืองทีมี
ชือเสี ยงของทีนี นําท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล (Appenzell) ให้ท่านถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึก
เก่าของเมือง และให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ หุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 15
นาที) หุ บเขาด้านตะวันออกของสวิตเซอร์ แลนด์ เส้นทางทีผ่านเข้าไปยังผ่านป่ าไม้ทีมีพืนทีสวยทีสุ ดของ Alpstein
เดินผ่านทีราบสู ง ชมธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ไปพืชพันธุ์นานาชนิดในเทือกเขาแอลป์ จนถึงสถานี Cable Car
Ebenalp นําท่านขึนเคเบิลคาร์ สู่ ยอดเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) สัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาอันเงียบสงบ ในวันที
ท้องฟ้าเปิ ดจะเห็นชาวสวิสมากระโดนร่ มกันจากบนยอดเขานี จากนันพาท่านเดินต่อไปทีไฮไลท์ของเราที โรงแรม
Aescher หนึงในภาพโปสการ์ ดของสวิส ทีถูกเผยแพร่ มากทีสุ ดในโลก ตังอยูบ่ นภูเขา Appenzellerland โรงแรม
นีมีลกั ษณะพิเศษต่างจากทีโรงแรมโดยทัวไป ซึ งทําให้นกั ท่องเทียวชืนชอบ มีชือเสี ยงโด่งดังไปทัวโลก คือตัว
โรงแรม Aescher นันจะตังอยูร่ ิ มหน้าผา บนภูเขาสู ง 1,454 เมตร จะเก็บภาพบรรยากาศ หรื อเดินเล่นบริ เวณริ มเขา
หรื อจะนังทานกาแฟชมวิวสวยๆ มีเวลากันอย่างเต็มที
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สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคูร์ (Chur) (ระยะทาง โลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองเล็กริ มฝังแม่นาไรน์
ํ ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านเดิน ชมเมืองคูร์ ให้ท่านได้สัมผัส
เสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าทีเรี ยบง่าย แต่สวยงาม ทังลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรื อนําพุ โดยเฉพาะใน
ย่านเมืองเก่า ซึ งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชีบ่งว่าเมืองนีก่อตังราว ,500-3, ปี ก่อนคริ สต์กาล ทําให้คูร์เป็ น
หนึงในเมืองทีเก่าแก่ทีสุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Best Western Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง ( )
07.00 น.

คูร์ – เบททเมอร์ แอล์ฟ – แทสซ์ – เซอร์ แมท

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเข้าสู่ บริ เวณเขต อเล็ทซ์ อรี น่า (Aletsch Arena) สู่ สถานีกระเช้ าเมืองเบทเท่ น (Betten BAB
Station) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง 30 นาที)
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12.00 น.

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านโดยสารกระเช้าขึนสู่ เมืองเบททเมอร์ แอล์ ฟ (Bettmeralp) เมืองแสนสวยปลอดมลพิษ (ใช้ รถไฟฟ้ าทัง
เมือง) ทีตังอยูบ่ นระดับความสู ง , เมตรจากระดับนําทะเล นําท่านเดินเล่นชมเมือง ท่านสามารถมองเห็นยอด
เขาทีมีระดับความสู งกว่า , เมตร กว่า ยอด ของเทือกเขาแอล์ฟได้จากจุดชมวิวของตัวเมือง ในตัวเมืองจะมี
ร้านค้าต่างๆมากมายคอยบริ การนักท่องเทียว จากนันพาท่านเดินเท้ากันอีกชมวิวยอดเขา ณ จุดชมวิวยอดเบทท
เมอร์ ฮอร์ น (Bettmerhorn) ซึ งเป็ นจุดชมวิวทีสามารถมองเห็นความงามของธารนําแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์
(Aletsch Glacier) ที ได้ รับการยกย่ องจากองค์ การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีความยาวถึง
กิโลเมตร ยาวทีสุ ดในบรรดาทุ่งนําแข็ง ของเทือกเขาแอลป์ ทังยุโรป และหนา เมตรโดยไม่เคยละลาย (หาก
อากาศเปิ ดท่านจะสามารถมองเห็นธารนําแข็งได้อย่างชัดเจน) อิสระให้ท่านได้ชืนชมความงามของจุดชมวิว
ยอดเบททเมอร์ ฮอร์ น (Bettmerhorn) และ อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) หลังจากชมวิวและเก็บภาพ
บรรยากาศกันเต็มที พาท่านลงจากเขาโดย Cable Car

แล้วนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เพือต่อรถไฟเข้าสู่ เมือง เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) หมู่บา้ นในสกีรีสอร์ ทยอดนิยมของชาวสวิส ซึ งปลอดมลภาวะ
ทังปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ทีใช้นามั
ํ นเป็ นเชือเพลิง ทังเมืองใช้รถแบตเตอร์ รี, จักรยาน และเมืองเดินเท่านัน อิสระ
ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสู ดบรรยากาศอันแสนบริ สุทธิ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรื อนก็แสนจะโรแมน
ติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของทีระลึกทังหลายก็น่ารัก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Ambassador Hotel หรื อเทียบเท่ า
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** หมายเหตุโรงแรมทีเมือง Zermatt จองยากมาก ถ้ าหากไม่ ได้ โรงแรมเราจะจัดให้ ท่านไปนอนทีเมือง Tasch แทน **

วันทีสี ของการเดินทาง ( )

เซอร์ แมท – ยอดเขากอร์ นาแกรท

07.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟกอร์ นาแกรท (Gornergrat Bahn) ให้คณะได้ตืนตาตืนใจกับการนังรถไฟ
ฟันเฟื องสู่ ยอดเขากอร์ นาแกรท (Gornergrat) ซึ งมีความสู งกว่า , เมตรเหนื อระดับนําทะเล ตืนตาตืนใจกับ
ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นซึ งท่านสามารถเห็นอยูแ่ ค่เอือมชื นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
งดงามของหิ มะซึ งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการ
เล่นหิ มะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิ รามิดทีมีปลายคุม้ งอเหมือน
ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดีสนียน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื องเล่นบิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย ์
แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบทีสวยงามยิงนัก...

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายจะเริ มเทียวเจาะลึกยอดเขานี เริ มต้นด้วยพาท่านนังรถไฟลงไปทีสถานี Rotenboden พาท่านเดินเท้าสู่
ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee) หนึงจุดหมายทีชมยอดเขา ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klein Matterhorn) ได้สวยทีสุ ด
ด้านหน้าเป็ นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็ นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นชัดๆ สวยสุ ดจะ
บรรยาย เก็บภาพประทับใจกันจนเต็มที
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และพาเดินลัดเลาะชมวิวตลอดทางสู่ สนาทีดา้ นล่าง Riffelberg จากนันลงรถไฟกันต่อสู่ สถานี Riffelalp และ
สถานี Findelbach จนถึงด้านล่างสุ ด เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) ความสวยยังไม่จบแค่นี พาท่านไปชมมุมทีสวย
ทีสุ ดของการชม เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) ในมุมทีเห็นทังตัวเมืองและ Background เป็ นยอดเขา แมทเทอร์ ฮอร์ น
(Klein Matterhorn) อิสระท่านเดินเล่นชม เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรื อนก็
แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของทีระลึกทังหลายก็น่ารัก

19.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Ambassador Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง ( )
07.00 น.

เซอร์ แมท – ทะเลสาปโอเอชชิเน่ น – ทะเลสาบเบลาเซ – อินเทอลาเก้น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองแคน เดอร์ สเทก ( Kandersteg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เพือนําท่านนังกระเช้าสู่ ทะเลสาปโอเอชชิ เน่ น (Oeschinensee)
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มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบบนภูเขาทีเก่าแก่ และยังเป็ นทีบรรจบของนําแข็งจากยอดเขา ได้แก่
Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็ นสถานทีทีเหมาะกับผูท้ ีรักธรรมชาติและนัก
เดินทางไกล โดยนําในทะเลสาบอุ่นขึน องศาเซลเซี ยสในช่วงฤดูร้อน ตังอยูใ่ นรัฐเบริ น (Bernese Oberland)
ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ อยูท่ างฝังตะวันออกของเมืองแคนเดอร์ สเทก และใต้ทะเลสาบมีท่อนํา เพือส่ งต่อนํา
ในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและนําปาให้กบั Kandersteg ห่างเพียง 4 กิโลเมตร ในหุ บเขาโอชิเนน
ตังอยูบ่ ริ เวณความสู งเหนื อระดับนําทะเล 1,578 เมตร และเมือในปี 2007 ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ได้
ถูกจัดขึนทะเบียนจากองค์ กรยูเนสโก้ เป็ นมรดกโลก ซึ งเป็ นส่ วนหนึงของเขตยุงเฟราด้วย Jungfrau-AletschBietschhorn UNESCO World สนุกกับกิจกรรมทีนี พายเรื อในช่วงฤดูร้อน หรื อเลือนหิ มะในช่วงฤดูหนาว ทีแห่ง
นียังเต็มไปด้วยพันธุ์พืชมากมาย กล้วยไม้ และ Gentian Edelweiss ฝูงแกะ ฝูงวัวทีกําลังเล็มหญ้า สร้างความ
ประทับใจแก่ผไู่ ปเยือน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) ทะเลสาบสี ฟ้าแสนสวยกลางป่ าของสวิตเซอร์ แลนด์ ทะเลสาบนีนําเทอร์ ควอยส์ เป็ นทะเลสาบของเอกชน
ทีอยูใ่ นเขต Bernese Oberland อยูร่ ะหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็ นทีๆใช้ไว้สาํ หรับเพาะพันธุ์ ปลาเท
ราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสี นาทะเลสาบมี
ํ
สีนาเขี
ํ ยวมรกตและมีความใสจนมองเห็น
พืนดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึนชือว่า Blausee Blue
Trout โดยยังเปิ ดให้นกั ท่องเทียวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับทะเลสาบทีมี
ความสวยงามแห่งนี

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ นาที) อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชืนชมบรรยากาศของ ตัวเมืองทีมีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวน
ดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทังมี อาคารคาสิ โน คูซาล อายุ กว่า ปี ทีงดงามด้วย
สถาปั ตยกรรมทีโดดเด่น และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย หรื อได้มีเวลาในการช้อปปิ งตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถเลือกซื อนาฬิกายีห้อดังหลากหลายทีผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืนๆ อีกมากมาย
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19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก City Oberland Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง ( )
07.30 น.

อินเทอลาเก้น – กรินเดอร์ วาล เฟี ยร์ ต – อินเทอลาเก้น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้านี นําท่านเดินทางสู่ กรินเดอร์ วาล เฟี ยร์ ต (Grindelwald First) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) จุดเริ มต้นของเส้นทางทีเรี ยกว่าเป็ นหนึงในเส้นทางทีสวยทีสุ ดในสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านขึน
กระเช้ากองโดล่า ขึนสู่ ดา้ นบน ทีความสู งระดับ ,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมทีสนุกสนานตืนเต้น
โดยใช้เวลาโดยสารกระเช้าเพียง นาที สู่ ยอดเขา นําท่านเดินเลียบหน้ าผาเฟี ยสต์ (First Cliff Walk by Tissot)
ทีเลาะริ มหน้าผาสู งชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่ บริ เวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot)
จุดชมวิวทีให้ท่านได้พบสุ ดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวทียืนออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง
เมตร
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(มีเวลาให้ ท่านได้ เลือกเส้ นทางผจญภัย เช่ น First Flyer เก้ าอีลอยฟ้ าบนสายเคเบิลยาว เมตร ด้ วยความเร็ว
กิโลเมตร/ชั วโมง สู่ สถานนีเชรคเฟลด์ (Schreckfeld), First Mountain cart รถคาร์ ทภูเขา ขับลงเขาบนเส้ นทาง
ขรุ ขระจากสถานีเชรคเฟลด์ (Schreckfeld) สู่ สถานีบรอท (Bort), Trottibike Scooter จักรยานควมเร็วสู งลงจาก
สถานีบรอท (Bort) สู่ กรินเดลวาลต์ โดยท่ าน สามารถซื อแพคเกจเพิมเติมได้ ทจุี ดบริการของกรินเดอร์ วาลด์
เฟี ยสต์ ราคาเริมต้ นแพคเกจประมาณ CHF)

*** อิสระท่ านทานอาหารกลางวันบนเขาตามอัธยาศัย ***
จากนันนําท่านชมทะเลสาบ Bachalpsee ทะเลสาบบนยอดเขา อิสระรอบๆทะเลสาบ ถ่ายภาพสวยๆ ของยอดเขา
First ผ่านทะเลสาบ Bachalpsee ทีมีทอ้ งฟ้าสี สดใสเป็ น Background

จนได้เวลาเดินกลับสู่ สถานี Cable Car กลับสู่ เมืองกรินเดอร์ วาล (Grindelwald) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลา
ในการเดินทางประมาณ นาที) อันได้ชือว่าเป็ นเมืองสกีรีสอร์ ททีสวยทีสุ ดในโลกตังอยูใ่ นหุ บเขารายล้อมด้วย
ภูเขาทีสวยงามเป็ นสถานทีโรแมนติกทีสุ ด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ ทีแสนโรแมนติก และ
เมืองแห่งนีจะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเทียวมากมายในช่วงฤดูหนาว เนืองจากกริ นเดลวาลนันเป็ นเมืองแห่งรี
สอร์ ทกีฬาฤดูหนาวทีมีชือเสี ยงแห่งหนึงของสวิตเซอร์ แลนด์
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จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) นําท่าน นังรถไฟราหลังคากระจกสู่ ยอดเขาฮาร์ เตอร์ คูลม์ (Harder Kulm) ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์
ลาเก้น ทีความสู ง ,322 เมตร ดืมดําบรรยากาศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร์ (Eiger) , เมินซ์ (Monch) และจุงเฟรา
(Jungfrau) ทีถูกขนาบด้วยสองทะเลสาบ อันเป็ นทีมาของชือเมือง คือสอบสาปเบรี ยนส์ และ ทูน ให้ท่านได้เดินสู่
สะพานชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟรา

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก City Oberland Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง ( )
07.30 น.

อินเทอลาเก้น – เลาเทอร์ บรู นเน่ น – เมอเรน – กิมเมอวาลด์ – ยอดเขาชิลท์ ฮอร์ น
เลาเทอร์ บรู นเน่ น – ลูเซิร์น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์ บรูนเน่ น (Lauterbrunnen) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ นาที) เป็ นเมืองเล็กๆบนหุ บเขา ทีไม่วนุ่ วาย เป็ นเมืองเงียบๆ ในหุ บเขาทีน่ารักเมืองหนึง นําท่านเดิน
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เล่นแวะถ่ายรู ปกับหมู่บา้ นเล็กๆในหุ บเขาทีแยกเป็ นสองแพร่ ง เงียบสงบไม่วนุ่ วาย โดยมีฉากหลังของหมู่บา้ นคือ
นําตกทีมีชือเสี ยงทีสุ ดชือว่า นําตกชเตาบ์ บาค (Staubbachfall) นําตกทีมีความสู ง 300 เมตร และเป็ นหนึงในนําตก
ทีตกลงมาแบบม้วนเดียวจบทีสู งทีสุ ดในยุโรป

จากนันนําท่านนังเคเบิลคาร์ สู่ สถานีกรุ ทช์ แฮล์ ป (Grutschalp) จากนันเปลียนเป็ นนังรถรางเพือไปยัง หมู่บ้าน
เมอเรน (Murren) หมู่บา้ นชาเลต์สวิสทีตังอยูบ่ นแนวเทือกเขาแอลป์ ถือเป็ นหมู่บา้ นทีคนสวิสฯต่างบอกว่าทีนี
สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีทอ้ งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาทีตังตระหง่าน
เหนื อ หมู่บา้ นเมอเรน (Murren) คือ ยอดเขาไอเกอร์ (The Eiger) ยอดเขาเมินส (The Monch) ยอดเขายุงค์ ฟราว
(The Jungfrau) หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่ า และดอกไม้ทีถูกปลูกประดับไว้
ตามบ้านเรื อนสวยงามยิงยิงนัก และหมู่บา้ นเมอเรน (Murren) ถือเป็ นหมู่บา้ นปลอดรถยนต์ จึงยังบริ สุทธิ ยิงนัก

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพือไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald) ซึ งระยะทางเดิน เพียง
30 นาที แต่ดว้ ยธรรมชาติทีสวยงามยิงนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรู ปราวๆ 1 ชัวโมง เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของ
เทือกเขาเอลป์ หมู่บา้ นสไตล์ชาเลต์ แท้ๆ
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จากนัน นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวทีสู งทีสุ ดของ ยอดเขาชิ ลท์ ฮอร์ น (Schilthorn) สัมผัสความงามบนยอด
เขา ณ ความสู ง ,970 เมตร เหนือ ระดับนําทะเล ในช่วงฤดูหนาวทีชิลท์ฮอร์ นจะสามารถสนุกกับการเล่นสกีและ
กิจกรรมต่างๆบนหิ มะ และทีสําคัญบนยอดเขาชิลท์ฮอร์ นแห่งนี เป็ นทีตังของภัตตาคาร Piz Gloria ภัตตาคารพา
โนรามา องศา สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ เรื อง เจมส์บอนด์ ภาค On Her Majestic’s Secret เมือปี ค.ศ.

18.30 น.

จากนันได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านเมอเรน (Murren) นําท่านลงสู่ เมืองเลาเทอร์ บรูนเน่ น
(Lauterbrunnen) จากนันได้เวลานาท่านเดินสู่ เมือง ลูเซิ ร์น (Luzern) (ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชั วโมง นาที) เมืองท่องเทียวอันดับหนึงของสวิตเซอร์ แลนด์ อิสระทุกท่านชมเมืองหรื อ
เลือกสิ นค้าของทีระลึกต่างๆ หรื ออิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Astoria Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง (8)

ลูเซิร์น - ยอดเขาชทานเซอร์ ฮอร์ น
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07.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง สู่ ยอดเขาชทานเซอร์ ฮอร์ น (Mt.Stanserhorn) ตังอยูใ่ นตําบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ
Obwalden มีความสู งที , เมตร( , ฟุต) นําท่านนังรถรางไอนํา ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่า
และให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึนกระเช้ า Cabrio กระเช้าลอยฟ้าเปิ ดประทุนทีมี ชันแห่งแรกของโลกที
คงมีความหมายมาจากคําว่า Cabriolet หรื อ Convertible ซึ งหมายถึง คล้ายรถเปิ ดประทุน ขึนสู่ ยอดเขา Mount
Stanserhorn กระเช้าเปิ ดประทุน Cabrio ใช้งบประมานในการสร้างถึง ราคา ,100,000 CHF สวิสฟรังซ์ (เป็ น
เงินไทยประมาณ ,500, บาท) เส้นทางขนส่ งสาธารณะแห่งถูกสร้างขึนตังแต่
เสร็ จในปี
โดยนก
ธุ รกิจ ท่าน คือ Franz Josef Bucher-Durrer and Josef Durrer-Gasser

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองลูเซิ ร์น (Luzern) เมืองพักตากอากาศทีมีนกั ท่องเทียวมากทีสุ ดในสวิสฯ แต่ยงั รักษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี นําท่าน ถ่ ายรู ปคู่กบั อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ งแกะสลักอยูบ่ นหน้าผา
ของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ งทํางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์
ที 16 แห่งฝรังเศส
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18.30 น.

จากนันเยียมชม สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ งข้ามแม่นารอยซ์
ํ
(Reuss River) เป็ นสะพานไม้ทีเก่าทีสุ ดใน
โลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของสวิส สะพานวิหาร (Chapel bridge) เป็ นสะพานที
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลียมกลางนํา ทีจัวแต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเป็ นเรื องราวประวัติความเป็ นมาของ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์(Switzerland) เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า
400 ปี แล้วให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ งทีมีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ /กือเบอ
ลิน/ เอ็มบาสซี ร้านขายของทีระลึก, ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ งสิ นค้าชันดี ทีมีชือเสี ยงตามอัธยาศัย
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Astoria Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)
07.30 น.

13.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านมุ่งหน้าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport) กรุงซูริค
(Zurich) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง) มีเวลาให้ท่านได้ทาํ แพคสัมภาระ พร้อม
ช้อปปิ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG 971 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชัวโมง)

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
05.30 น.

ลูเซิร์น – ซูริค

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
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-

-

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

119,900 .- บาท
116,900 .- บาท
113,900 .- บาท
27,000 .- บาท
28,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม










ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุงเทพ – กรุ งซู ริค – กรุงเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐาตามรายการ กลางวัน มือ/ อาหารเย็น มือ
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (หากอายุเกิน ปี ขึนไป ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง %) (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
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ค่ ายกกระเป๋าใหญ่ ท่านละ ใบ/ท่ าน/โรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม






ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากทําหนังสื อเดินทางสู ญหายทุกกรณี
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

อัตราเงือนไขการชําระค่ าบริการ
ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง ภายใน - วัน
ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ 15 วันก่ อนวันเดินทาง
เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านไม่ใช้บริ การทีทางบริ ษทั จัดให้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธ์คืนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ





อัตราเงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 29-15 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 14-1 วัน

คืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่ าใช้ จ่าย 70 % แล้ วแต่ กรณี
เก็บค่ าบริการทังหมด
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. รู ป (ขนาดใบหน้า - % ของภาพ) ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดื อน และอัด
จากร้านถ่ายรู ปเท่านัน (สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
ั ลา
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวน
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น
้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชี พอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรั บรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน (ปรับยอดเป็ นปั จจุบนั ) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน)
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครั วเดียวกันเท่ านัน)ทําหนังสื อรั บรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน พร้อมแนบ
สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
1.

ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
**สํ าหรับท่ าน ทีจะใช้ เล่ มพาสสปอร์ ตเดินทางก่ อนทริปของทางบริษัท รบกวนแจ้ งพนักงานขายให้ ทราบล่ วงหน้ า**

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ

ศู นย์ รับคําร้ องขอวีซ่า VFS สวิตเซอร์ แลนด์ เดอะพลาซ่ า อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

