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บริษทั ชยัทวัร ์จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดินแดนในฝัน ชมธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ อลังการ ตระการตาที่พลาดไม่ได้               

 ชม กรุงเบริน์ (Bern) เมืองหลวงอันเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่มีความสมบูรณ์ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมืองที่

ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ ข้ึน ยอดเขายงุเฟรา ที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

เมืองเล็กน่ารักไร้มลพิษที่ความสูง 1,620 ม. ก่อนข้ึนสู่ Klein Matterhorn เพื่อชมวิวยอดเขา Matterhorn ที่ยอดเขามีความ

สูงถึง 4,478 ม. ข้ึนรถไฟสาย Glacier Express และ สาย Golden Pass ชมวิว  เดินเล่น เมอืงมองเทรอ (Montreux) 

เมืองน่ารักริมชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา พักเมอืงชาโมน ี(Chamonix) เมืองตากอากาศสุดหรูชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศส ให้

ท่านได้สัมผัสวิว ท้องฟ้า เมฆ ภูเขาและหิมะ ถ่ายรูปสุดหวาดเสียวที่ ‘Pas dans le vide’ บนยอดเขา Aiguille du Midi  

ชมปราสาทสุดโรแมนติก Oberhofen Castle ริมทะเลสาบธูน ก่อนกลับช้อปปิ้งที่ ลูเซริน์ (Lucern) 
 

          ใบอนุญาตฯเลขที่ 11/461  

สวิส เสน่หท์วิเขาแอลปแ์ละทะเลสาบ  

อาทติยท์ี ่12-จนัทรท์ี ่20 พฤษภาคม 2562 ( 9 วนั) 
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1) อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562  กรุงเทพฯ  
 

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  ROW D เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความ
สะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน 
 

2) จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562   กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – อินเทอลาเก้น   
 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ซูริค  โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG970 
07.50 น. ถึง สนามบินกรุงซูริค เมืองส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว  เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ตั้งของอาคารรัฐสภา สถานท่ีส าคัญต่างๆ ทางราชการ  
และเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของประเทศ 
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
น าชม บริเวณเมืองเก่า ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ชม นาฬิกาดาราศาสตร์ น้ าพุโบราณที่ตั้งประดับ
ประดาอยู่ทั่วบริเวณเมืองเก่า ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  น าชม วิหารกรุงเบิร์น (Muenster Cathedral) ซึ่งเป็นหน่ึงในวิหาร
ที่สวยที่สุดและมีหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สร้างในปี ค.ศ.1421  แต่ตัวหอคอยสร้างเสร็จหลังจากนั้นอีก 300 ปี  
ชม บ่อหมี หมีสีน้ าตาลตัวใหญ่น่ารักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจากนั้นมุ่งสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองท่องเที่ยว
ที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนซ์   
อาหารค่ าทีภั่ตตาคารอาหาร 
ที่พัก HOTEL ROYAL ST .GEORGES INTERLAKEN หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

3) อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  ยอดเขายุงเฟรา 
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม  
เดินทางสู ่สถานีรถไฟเมืองกรินเดอร์วาลด์ (Grindelwald) เร่ิมการเดินทางพิชิต ยอดเขายุงเฟรา (Jungfraujoch) เปลี่ยนพาหนะ
เป็นรถไฟตีนตะขาบสูส่ถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยโุรปถึง 3,454 เมตรเหนือจากระดบัน า้ทะเล เมื่อรถไฟไต่ระดบัความสงูขึน้เร่ือยๆ  
ทา่นจะประทบัใจกบัภมูิประเทศที่เปลีย่นไปจากทุง่หญ้าสเีขียวสลบักบับ้านทรงชาเลต์่ไปเป็นป่าสนที่ขึน้เรียงรายตามไหลเ่ขา และ
เป็นเทือกเขาที่ปกคลมุด้วยหิมะ และธารน า้แข็งที่ยาวที่สดุในยโุรป  
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
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น าท่านกลับ เมืองอินเทอลาเกน้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน กับความนา่รักของเมืองที่มเีทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง แวะถ่ายรูปกับ
มุมตา่งๆ ของเมืองแบบโปสการ์ดที่การท่องเที่ยวของสวิสใชใ้นการโปรโมท หรือให้ท่านได้เลือกซื้อของ ที่ระลึกที่มีอยู่มากมาย อาทิ 
นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  
อาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 
*** จัดกระเป๋าเล็กส าหรับค้าง 2 คืนที่ เซอร์แมท *** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562         อินเทอลาเก้น – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท   

 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่าน ล่องทะเลสาบ ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และขุนเขาที่รายล้อมทะเลสาบ
อันกว้างใหญ่  มุ่งสู่ เมืองเบรียนซ์ (Brienz) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เพื่อ นั่งรถไฟสายกลาเซียร์
เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS)  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
น าท่านนั่ง รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) ที่มีความโรแมนติคที่สุดของยุโรป  ท่านจะได้ลัดเลาะไป
ตามไหล่เขา และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง  บ้านเรือนทรงชาเลต์  สะพานแบบโรมัน ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขาและ
ทุ่งหิมะขาวสะอาดตา สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,620 เมตร  เป็น
เมืองที่ยังคงรักษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวสวิสได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษเพราะเป็นเขตปลอดรถที่ใช้
เครื่องยนต์ทุกชนิด  มีเพียง รถม้า (Horse Taxi)  รถแบตเตอรี่ (Battery Car)  และรถพลังไฟฟ้า (Electro Bus) เท่านั้น  ที่อนุญาต
ให้ใช้ในเมืองนี้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันน่ารักของเมืองเซอร์แมทกับยอดเขาแมทเทอฮอร์นที่เด่นตระหง่านอยู่เบื้องหน้า 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
ที่พกั   HOTEL SONNE ZERMATT หรือเทียบเทา่ 
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5) พฤหัสบดีที่ 16  พฤษภาคม 2562       ยอดเขาแมทเทอฮอร์น – ชาโมนี  

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ที่ระดับความสูงกว่า 3,883 เมตรจากระดับน้ าทะเล สู่จุดชมวิวที่สวยที่สุด ประทับใจกับ
ความงามและความยิ่งใหญ่ของ ยอดเขาแมทเทอฮอร์น (Matterhorn) สัญลักษณ์ของบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่พารา
เม้าท์พิคเจอร์  ตื่นใจกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาของ เทือกเขาแอลป์  ธารน้ าแข็ง  และลานหิมะขาวสะอาดจนสุดสายตาท่าน 
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
มุ่งสู่ เมืองชาโมนี (Chamonix) เมืองกีฬาฤดูหนาวที่มีชือ่เสียงของฝรั่งเศส ตัง้อยู่เชิงเทือกเขาแอลป์ตอนปลาย มีธารน้ าแขง็ไหลลง
มา จนเกือบถงึตัวเมือง  ซึ่งเป็นเสน่ห์อันตรึงใจแก่ผู้มาเยือน 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
ที่พกั  HOTEL EXCELSIOR CHAMONIX  หรือเทียบเทา่  
  
 
 
 
 
 
 
 

6) ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562     ชาโมนี- ยอดอะกีย์ ดู มิดิ – มองเทรอ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดอะกีย์ ดู มิดิ (Aiguille Du Midi) ที่ระดับความสูง 3,842 เมตรจากระดับน้ าทะเล  จากจุดนี้ท่าน
สามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ยอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ยอดเขาที่สูงที่สุดของ เทือกเขาแอล์ป ได้อย่างชัดเจนที่สุด พร้อม
ทั้งยอดเขาต่างๆที่วางตัวเรียงรายอยู่โดยรอบ 
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
เดินทางสู่เมือง อันเนสซี (Annecy) เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในแคว้น Savoie อยู่ติดชายแดนประเทศฝรั่งเศส ใกล้กับเมือง 
Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์Annecy ได้รับฉายาว่า ห้องรับแขกของ Rhone Alps (แถบเทือกเขาแอลป์ในเขตประเทศฝร่ังเศส) 
หรือา “เวนิสแห่งซาวอย” เมือง Annecy เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่ดี มีทะเลสาบกว้างใหญ่ มีวิวของทิวเขาแอลป์ และที่ส าคัญ
บ้านเมืองในแถบน้ีสวยงาม สะอาดตาจากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส เดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) 

เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่าน
ถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลลอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยุค
โรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ Savoy 

ที่พัก  HOTEL SUISSE MAJESTIC MONTREUX หรือเทียบเท่า 
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7) เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562    มองเทรอ –รถไฟโกลเด้นพาส – ลูเซิร์น   

 
อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าทา่นโดยสารรถไฟ Golden Pass Scenic Train สู ่เมืองชไวชิมเมน (Zweizimmen)  

จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทโอเบอโฮเฟน (Oberhofen Castle) (42 นาที / 36 กม.) ที่ภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมถึง 3 สไตล์ 
ได้แก่ นีโอโกธิค, เรเนสซองส์ และบารอค พร้อมจัดวางข้าวของ เครื่องใชต้่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิถีชวีิตของชนชั้นสูงในช่วงศตวรรษที่ 
16 – 19 นอกจากนี้ตัวปราสาทยังตั้งอยู่ติดกับ ทะเลสาบทุน (Thun Lake) หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิส ที่นักท่องเที่ยว
นิยมมาล่องเรือเพื่อพักผ่อนชมความงามของภูมิประเทศอีกด้วย 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิส แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงห์โต  ซึ่งแกะสลักอยู่
บนหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 
แห่งฝร่ังเศส  ถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล (KAPELLBRUCKE)  ที่มีชื่อเสียงไปท่ัวโลกและมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น เป็นสะพาน
ไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ า “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส จากนั้นให้ท่าน
ได้ ช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 
ที่พัก  HOTEL RADISSON BLU LUZERN  หรือเทียบเท่า  
 

  
 

8) อาทิตย์ที่ 19  พฤษภาคม 2562    ซูริค – กรุงเทพฯ   
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค    
13.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG971  
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9) จันทร์ที่ 20  พฤษภาคม 2562   กรุงเทพฯ  
 

05.30น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหต ุ    ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  

   

อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเครื่องบินหมูค่ณะ  (TG)  ค่าทัวร ์(ยังไม่รวม Vat)  รวมทั้งสิ้น 

15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ Economy 33,000.- บาท 124,000.- บาท 157,000 .- บาท  
พักเดี่ยวเพิม่ท่านละ - 32,000.- บาท - 

 

***หมายเหตุ  อัตรานี้ต้องมีผู้เดินทางไม่น้อยกวา่15 ท่าน 
 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ  โดยสายการบินไทย  
2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 
3. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการ  
4. ค่าพาหนะน าเทีย่ว พร้อมคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
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5. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไมเ่กิน 30 กิโลกรัม) 
6. ค่าวซี่าสวิตเซอร์แลนด์  
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายุเกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงครึ่งหน่ึง) 
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ 1 คน ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
9. ค่าทิปพนักงานขับรถ  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนังสือเดินทาง  

2. ค่าแปลเอกสารตามที่ทางสถานทูตขอเพื่อประกอบการยื่นวีซา่ 

3. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่างๆ อาท ิค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มพเิศษ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี  ฯลฯ 

ระเบยีบการส ารองการเดนิทาง 

1. ส ารองที่นัง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ และ เงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท 
สว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั 

2. กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ย ท่ีเกิดขึน้จริง 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์ 

1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  มีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย  2 หน้า 
 ส าหรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่  กรุณาแนบเล่มเก่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

2. รูปถ่ายปัจจุบัน  พื้นฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น  ขนาด 3.5x4 ซม.  จ านวน 2 รูป 
3. หลักฐานการเงิน  ย้อนหลัง  6 เดือน  ปรับยอดปัจจุบัน   
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)  
5. หลักฐานการท างาน (อย่างหนึ่งอย่างใด)  

กรณีเจ้าของกิจการ   ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดหมายรับรองการท างาน  
    (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 
กรณีลูกจ้าง   จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)    
กรณีนักเรียน-นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 

6. กรณีเด็ก (อายุต่ ากว่า 20 ปี)  เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางท าหนังสือ
ยินยอมให้เดินทางจากทางอ าเภอ  พร้อมส าเนาสูติบัตร 

หมายเหตุ   ระยะเวลาในการด าเนินการวีซ่า ประมาณ 30 วัน 
   ผู้ เดินทาง ต้องมาแสดงตนที่ศนูย์รับยื่นวีซา่ ท่ี ตกึจามจรีุสแดวร์ ชัน้ 4 
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