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           ใบอนญุาตฯเลขที่ 11/461  

สวติเซอรแ์ลนด ์ดินแดนในฝัน ชมธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ อลังการ ตระการตาที่พลาดไม่ได้               

 ชม กรงุเบริน์ (Bern) เมืองหลวงเก่าที่มีความสมบูรณ์น่าเที่ยว   

เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ 

 ข้ึน ยอดเขายงุเฟรา ที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป   

ชมเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์คือสะพานไม้โบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ที่ เมอืงลเูซริน์ (Lucern)  

ข้ึนยอดเขามังกร (Pilatus) ยอดเขาคู่บ้านคู่เมืองของเมืองลูเซิร์น 

สัมผัสอัญมณีที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ทะเลสาบ Blausee  

ชมพลฉุลองปใีหม่ ริมแม่น้้าลิมมัต ใจกลางกรุงซูริค  

พลาดไม่ได้ แช่ออนเซนชมวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ ลอยเคอรบ์าด(Leukerbad) 
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1) พฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2562 กรุงเทพฯ  
 

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย  ROW D ประต ู3 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับพร้อมอ านวย
ความสะดวกทางด้านสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทา่น 
 

2) ศุกร์ที่ 27 ธันวำคม 2562      กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เบลำเซ - อินเทอลำเก้น   
 

00.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 (12.20 ชม. / Dinner,Breakfast)  
06.55 น. ถึง สนามบินกรุงซูริค (Zurich) เมืองส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากรแล้ว  เดินทางสู ่กรุงเบิร์น (Bern) (123 กม./ 2 ชม.) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ตัง้ของอาคารรัฐสภา สถานที่
ส าคญัตา่งๆ ทางราชการ และเป็นศนูย์กลางทางการปกครองของประเทศ 
น าชม บริเวณเมืองเก่ากรุงเบิร์น ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม น าชม วิหารกรุงเบิร์น (Muenster 

Cathedral) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดและมีหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สร้างในปี ค.ศ.1421 แต่ตัว
หอคอยสร้างเสร็จหลงัจากนัน้อีก 300 ปี  ชม บ่อหมี หมีสีน า้ตาลตัวใหญ่น่ารักซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ  
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
เดินทางสู ่ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) (37 กม./ 45 นาที) ช่ือของทะเลสาบนีม้ีความหมายวา่ “ทะเลสาบสฟ้ีา” ด้วยสนี า้ที่
ใสดจุอญัมณี จึงนบัว่าเป็นทะเลสาบที่โรแมนติกและขึน้ช่ืออีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ชาวสวิสนิยมมาตกปลาเทราต์ และ
พกัผอ่นหยอ่ยใจ ทา่นสามารถเดินเลน่ริมทะเลสาบ 
จากนัน้มุง่สู ่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองทอ่งเที่ยวที่ตัง้อยูร่ะหวา่งสองทะเลสาบคือทะเลสาบธูนและทะเลสาบเบรียนซ์   
อาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  
ที่พกั HOTEL BELLEVUE 4* หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3) เสำร์ที่ 28 ธันวำคม 2562  ยอดเขำยุงเฟรำ - อินเทอลำเก้น  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม  
น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (13 กม.) เมืองเรียบง่าย ทา่มกลางหบุเขา เป็นทางผ่านไปยงัจุด
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ ฉากหลงัของหมู่บ้านคือน า้ตกที่มีช่ือเสียงที่สุดช่ือว่า ชเตาบ์บาค 
(Staubbach) ที่ไหลดิ่งลงมาจากหน้าผาหินสงูชนัเกือบ 300 เมตร นอกจากนีเ้ลาเทอร์บรุนเนิน ยงัเป็นหนึ่งในพืน้ที่ที่ใหญ่ที่สดุของ
การอนรัุกษ์ธรรมชาติในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ เพื่อเดินทางโดยรถไฟจากสถานี Kleine Scheidegg  แวะที่สถานี Eigergletscher จากนัน้ไป
ต่อสู่ยอดเขา Jungfraujoch  สถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยุโรปถึง 3,454 เมตรเหนือจากระดบัน า้ทะเล ซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟ
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สามารถขึน้สูย่อดเขาได้ตลอดทัง้ปี เมื่อรถไฟไต่ระดบัความสงูขึน้เร่ือยๆ ท่านจะประทบัใจกบัภมูิประเทศที่เป็นเทือกเขาที่ปกคลมุ
ด้วยหิมะ และธารน า้แข็งที่ยาวที่สดุในยโุรป 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารบนยอดเขายงุเฟราจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบั เมืองอินเทอลาเก้น (20 กม./45 นาที )  อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลิน กับความน่ารักของเมืองที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั แวะถ่ายรูปกับมุมต่างๆ ของเมืองแบบโปสการ์ดที่การ
ทอ่งเที่ยวของสวิสใช้ในการโปรโมท หรือให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของ ท่ีระลกึท่ีมีอยูม่ากมาย อาทิ นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) อำทิตย์ที่ 29 ธันวำคม 2562          อินเทอลำเก้น - ลอยเคอร์บำด 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองลอยเคอร์บาด (Leukerbad) (259 กม./ 3.5 ชม.) เมืองเลก็ๆอนัสวยงาม ที่มีช่ือเสยีงในเร่ืองแหลง่น า้แร่ธรรมชาติ 
โดแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที่ยวนิยมเดินทางมาอาบน า้แร่ที่น่ีกนัมาก  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เมืองลอยเคอร์บาด เป็นเมืองที่มีความโดดเดน่เร่ืองน า้แร่ธรรมชาติ ที่ได้ขึน้ช่ือวา่ Wellness เพราะสามารถแช่น า้แร่อุน่ๆ ทัง้ในฤดู
หนาวหรือฤดรู้อน ประกอบด้วยบ่อน า้แร่กว่า 30 แห่งซึ่งถกูเติมเต็มด้วยน า้แร่ธรรมชาติอณุหภมูิ 51 องศาดีกรีเซลเซียสกว่า 3.9 
ล้านลติรตอ่วนั  สรรพคณุบรรเทาอาการปวดเมื่อยส าหรับผู้สงูอายทุี่มีโรคไขข้อ หรือโรคปวดตา่งๆ และเมืองแหง่นีย้งัเป็นท่ีรู้จกักนัดี
ในเมืองแหง่กีฬาฤดหูนาวและเป็นท่ีตัง้ แหลง่สปารีสอร์ทซึง่ให้บริการน า้พรุ้อนจ านวนมาก เมืองนีต้ัง้อยู่ด้านหลงัของแม่น า้ Dalata 
ที่ระดบัความสงู 1,411-2,700 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล และ รอบล้อบด้วยหบุเขา Gemmipass ตัง้แต่สมยัโรมนัเมืองแห่งนีเ้ป็น
แหลง่น า้พรุ้อนท่ีมีช่ือเสยีงรู้จกักนัมายาวนาน ซึง่เป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับผู้ ช่ืนชอบการวา่ยน า้   
น าทา่นสู ่Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad ให้ทา่นผอ่นคลายกบัออนเซนกลางแจ้งทีว่ิวสวยที่สดุแหง่หนึง่ในสวิส  
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร   
ที่พกั  HOTEL DE FRANCE LEUKERBAD หรือเทียบเทา่  
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5) จันทร์ที่ 30 ธันวำคม 2562        ลอยเคอร์บำด- ลูเซิร์น  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางตอ่สู ่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (303 กม./ 3.5 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของสวิส แวะถ่ายรูปกบั อนสุาวรีย์
สิงห์โต  ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษา
พระองค์พระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 แหง่ฝร่ังเศส  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
น าท่านเดินชมเมืองลเูซิร์น ชมสะพานไม้คาเพล (KAPELLBRUCKE)  ที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลกและมีช่ือเสียงที่สดุของลเูซิร์น เป็น
สะพานไม้ที่มีหลงัคาคลมุตลอดทอดตวัข้ามแมน่ า้ “รุซซ์” (REUSS) อายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวิสอีกด้วย   
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
ที่พกั  RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเทา่  
 

   
 

6) อังคำรที่ 31 ธันวำคม 2562         ยอดเขำพิลำทุส –  ซูริค 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองอลัพ์นคัชตาท (Alpnachstad) (14 กม.) เพื่อน าท่านกระเช้ากอนโดลา่สู ่ยอดเขาพิลาทุส (Mount Pilatus) ที่สงู
จากระดบัน า้ทะเล 2,119 เมตร ชมความสวยงามของเทือกเขาจากจดุชมวิวบนยอดเขาซึง่สามารถเดินชมวิวได้ 360 องศา 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู ่เมืองซูริค (Zurich)  (53 กม. / 1 ชม. ) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าทา่นชมเมืองซูริค ณ จัตุรัสปารา

เดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตัรัุสเก่าแก่ที่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศนูย์กลางของการค้าสตัว์ที่ส าคญัของเมือง 
ปัจจบุนัจตัรัุสนีไ้ด้กลายเป็นชมุทางรถรางที่ส าคญัและเป็นศนูย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส านกัแม่ชีที่มีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่
ถนนช้อปปิง้ บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลอืช่ือที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ตลอดสองข้างทาง
ล้วนแล้วแตเ่ป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าอญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู  
น าทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม  CENTRAL PLAZA  หรือเทียบเทา่ 
เก็บสมัภาระและพกัผอ่นตามอธัยาศยัจนถึงเวลารับประทานอาหารค ่าน าทา่นไปยงัร้านอาหาร   
อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  
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หลงัอาหารค ่าน าทา่นสูบ่ริเวณริมแม่น า้ลิตมตั ร่วมสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นบัเวลาถอยหลงัสูศ่กัราชใหม่ พร้อมชมพลฉุลองปี
ใหมท่ี่เมืองซูริค ... จากนัน้น าทา่นกลบัท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 

  
 

7) พุธที่ 01 มกรำคม 2563        ซูริค – กรุงเทพฯ   
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าทา่นเดินทางสูส่นามบินซูริค    
13.15 น.     ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG971 ( 10.55 ชม. / Dinner, Breakfast)    

 

8) พฤหัสบดีที่ 02 มกรำคม 2563         กรุงเทพฯ   
 

06.10 น.      ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ปีใหม ่ท่ีสวิตเซอร์แลนด์       6 

 

อัตรำคำ่บรกิำร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ) 

ทา่นละ (ผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น) 106,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ 19,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้มร่วมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย (TG)  
  27 DEC TG 970 BKK – ZRH 00.35 – 06.55 
  01 JAN TG 971 ZRH – BKK  13.15-06.10+1 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 37,000.-บาท ถึง 44,000.-บาท 

คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 136,000.-บาท ถึง 163,000.-บาท 
คา่ภาษีน า้มนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

อัตรำนีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
3. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ  
4. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระ ทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม) 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 75 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหนึง่) 
7. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 

 

อัตรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย 
2. คา่หนงัสอืเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

กำรส ำรองกำรเดินทำง     

           - ช าระมดัจ าทา่นละ 100,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           - ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่าย 
              ตามที่เกิดขึน้จริง  

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่สวติเซอรแ์ลนด ์ 

1. หนงัสอืเดินทางมีอายใุช้งานเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  มีหน้ากระดาษเหลอือยา่งน้อย  2 หน้า 
ส าหรับหนงัสอืเดินทางเลม่ใหมก่รุณาแนบเลม่เก่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
2. รูปถ่ายปัจจบุนั  พืน้ฉากหลงัต้องเป็นสขีาวเทา่นัน้  ขนาด 3.5x4 ซม.  จ านวน 2 รูป 
3. หลกัฐานการเงิน  ย้อนหลงั  6 เดือน  ปรับยอดปัจจบุนั   
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ–สกลุ (ถ้าม)ี  
5. หลกัฐานการท างาน (อยา่งหนึง่อยา่งใด)  

กรณีเจ้าของกิจการ   ส าเนาหนงัสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดหมายรับรองการท างาน  
    (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
กรณีลกูจ้าง   จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั)    
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กรณีนกัเรียน-นกัศกึษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 

6. กรณีเด็ก (อายตุ ่ากวา่ 20 ปี)  เดินทางไปกบับิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไมไ่ด้เดินทางท าหนงัสอืยินยอมให้เดินทาง
จากทางอ าเภอพร้อมส าเนาสตูิบตัร 

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