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เดินทาง อังคารที่ 17 - อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

เซอร์แมท Zermatt เมืองเล็กน่ารัก ไร้มลพิษ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,620 ม. จากระดับน้ำทะเล
นั่งรถไฟตีนตะขาบขึ้นสู่ Gornergrat เพือ่ ชมวิวยอดเขา Matterhorn จุดที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของสวิส

เดินเล่นชมเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาอันแสนงดงาม และขึ้นชมวิวที่ Cliff walk ที่ เมืองกรินเดลวาลด์
ชมสวนที่ปราสาทเก่าแก่ Oberhofen ริมทะเลสาบธูน และ ทานปลาเทราต์ที่ ทะเลสาบเบลาเซ่
พิสูจน์ความกล้าด้วยการเดินบนสะพานแขวน The Peak Walk บน ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของทะเลสาบลูเซิร์นบนยอดเขาริกคิ ลุม
นั่งรถไฟสาย Golden Pass หนึ่งในทางรถไฟสายธรรมชาติที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
ล่องเรือชมทะเลสาปและขุนเขาที่ Lake Lucerne
ใบอนุญาตฯเลขที่ 11/461
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1) วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ท่าน
2) วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – โอเบอโฮเฟน - รถไฟ Golden Pass - มองเทรอ

01.05 น. ออกเดินทางสูโ่ ดยเที่ยวบินที่ TG 970 (11.45 ชม.)
07.50 น. ถึง สนามบินกรุ งซูริค เมืองสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นาท่านสู่ ปราสาทโอเบอโฮเฟน (Oberhofen Castle) (160 กม./2 ชม.) ที่ภายในตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมถึง 3 สไตล์
ได้แก่ นีโอโกธิค เรเนสซองส์ และบารอค พร้อมจัดวางข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนชัน้ สูงในช่วง
ศตวรรษที่ 16 – 19 นอกจากนีต้ วั ปราสาทยังตัง้ อยู่ติดกับ ทะเลสาบทูน (Thun Lake) หนึ่งในทะเลสาบสวยของสวิส
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่ เมืองซไวซิมเมิน (Zweisimmen) (50 กม./1 ชม.) จากเมืองนีน้ าท่านนั่งรถไฟชมวิว (Scenic Routes) โกลเด้น
พาสไลน์ (Golden Pass Line) เป็ นสายที่มีช่ือเสียงและเป็ นที่นิยมอีกเส้นทางหนึ่งที่ ที่จะได้มาชมวิวบนรถไฟ รถไฟขบวน
นีจ้ ะนาท่านสู่ มองเทอร์ (Montreux) ระหว่างทางจะผ่านเมืองเล็กๆ มีหมู่บา้ นตัง้ อยู่ในอ้อมกอดของหุบเขามากมาย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั
GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC, AUTOGRAPH COLLECTION (LAKE VIEW ROOM) หรือเทียบเท่า

3) วันที่สามของการเดินทาง

กลาเซียร์ 3000 - เซอร์แมท

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมือง Col di Pillon (40 กม./50 นาที) เพื่อนาท่านขึน้ กระเช้าสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) และ
ข้าม " The Peak Walk by Tissot “ สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับ ความสูง 3,000 เมตร ท่าน
จะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และยอดเขาต่างๆ แบบกว้างไกลสุดสายตา
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารด้านบนกลาเซียร์ 3000
หลังอาหาร นั่งกระเช้ากลับสู่ Col di Pillon และเดินทางต่อสู่ เซอร์แมท (Zermatt) (155 กม./2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่ตงั้ อยู่
ระหว่างหุบเขา อยู่สงู กว่าระดับนา้ ทะเล 1,620 เมตร เป็ นเมืองที่ยงั คงรักษาวิถีความเป็ นอยู่ของชาวสวิสได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนีย้ งั เป็ นเมืองที่ปราศจากมลพิษเพราะเป็ นเขตปลอดรถที่ใช้เครื่องยนต์ทกุ ชนิด มีเพียง รถม้า (Horse Taxi) รถ
แบตเตอรี่ (Battery Car) และรถพลังไฟฟ้า (Electro Bus) เท่านัน้ ที่อนุญาตให้ใช้ในเมืองนีเ้ พลิดเพลินกับบรรยากาศอัน
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น่ารักของเมืองเซอร์แมทกับยอดเขาแมทเทอฮอร์นที่เด่นตระหง่านอยู่เบือ้ งหน้า
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั
HOTEL SONNE ZERMATT หรือเทียบเท่า

4) วันที่สี่ของการเดินทาง

ยอดเขาแมทเทอฮอร์น – ทะเลสาปเบลาเซ่ - กรินเดลวาลด์

อาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ าน นั่ ง ไฟตี น ตะขาบสู่ ส ถานี ก อร์เนอร์ก ราท Gornergrat จุ ด ชมวิ ว ที่ ร ะดั บ ความสูง กว่ า 3,135 เมตรจาก
ระดับนา้ ทะเล ประทับใจกับความงามและความยิ่งใหญ่ ของ ยอดเขาแมทเทอฮอร์น (Matterhorn) สัญ ลักษณ์ของ
บริษัทสร้างภาพยนตร์ยกั ษ์ใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์ ตื่นใจกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาของ เทือกเขาแอลป์ ธารนา้ แข็ง
และลานหิมะขาวสะอาดจนสุดสายตาท่าน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร เดินทางชม ทะเลสาบเบลาเซ่ (Blausee) (76 กม./1.40 ชม.) แปลว่าทะเลสาบสีฟ้ า ตั้งอยู่ในเขต Berner
Oberland ระหว่าง Kandersteg เป็ นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่ าขนาดเล็กที่มีเอกชนเป็ นเจ้าของ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ท่ีมีช่ือเสี ยงและมีความเด่นดังในเรื่องสีของนา้ ในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึก
คริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์จนมองเห็นปลาเทราต์ท่แี หวกว่ายไปมาและพืน้ ผิวของดินใต้ผืนนา้ ได้อย่างชัดเจน
จากนัน้ เดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald) (56 กม./ 1 ชม.) เมืองที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บน
เทือกเขากรุงเบิรน์ -แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับนา้ ทะเล 1,034 เมตร เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่หอ้ มล้อม
ด้วยธรรมชาติ และขุนเขาอันแสนงดงาม อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองกีฬายอดฮิตในฤดูหนาวที่ผคู้ นทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้ามามาก
ที่สดุ อีกด้วย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั
HOTEL BELVEDERE GRINDELWALD หรือเทียบเท่า
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5) วันที่ห้าของการเดินทาง

กรินเดลวาลด์ เฟิร์ส – บรุนเนน

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านนั่งกระเช้าสู่ Grindelwald First หนึ่งในยอดเขายอดนิยมแห่งใหม่ท่ีมีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิส เปิ ด
บริการช่วงปลายเดือนเมษายน - ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี ยอดเขานี ้ มีความสูง 2,168 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ซึ่งบน
ยอดเขานีม้ ีกิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวมากมายอาทิเช่น การเดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk การนั่งชิงช้า
โหนลงเขามากับ First flyer นอกจากนัน้ ยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติสวยๆ อีกมากมาย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารด้านบน Grindelwald First
เดินทางสู่ เมืองบรุนเนน (Brunnen) (189กม./ 2.5 ชม.) เมืองเล็กๆ สุดโรแมนติกในอ้อมกอดของขุนเขา และโอบล้อมด้วย
ทะเลสาบทะเลสาบลูเซิรน์ ที่ขนึ ้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พกั
SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF (LAKE VIEW ROOM) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

6) วันที่หกของการเดินทาง

ริกิ คลุม - ซุก – ล่องทะเลสาบลูเซิรน
์

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองวิทนาวส์ (Vitznau) (13 กม. ) นาท่านนั่ง รถไฟ Rigi Cogwheel ไต่ไหล่เขาสูส่ ถานี เขาริกิ (Rigi Kulm) ถือ
ได้ว่าเป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรปอีกด้วย ที่น่ีมีกิจกรรมหลายอย่างให้นกั ท่องเที่ยวได้สนุก เช่น การเล่นสกี ในฤดู
หนาวและเดินป่ าในช่วงฤดูรอ้ น..... ริกิ เป็ นภูเขาที่ตงั้ อยู่ในเขตลูเซิรน์ ซึ่งว่ากันว่าเป็ นหัว ใจของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์
ตามคาเปรียบเปรยที่ว่า “ถ้าเบิรน์ คือศีรษะ ซูริคกับเจนีวาคือแขนซ้ายและขวา ลูเซิรน์ ก็คือหัวใจของสวิตเซอร์แลนด์” เขาริ
กิ (Rigi Kulm) นัน้ รูจ้ กั กันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” มีภูมิทศั น์ท่สี วยงาม และเป็ นจุดชมวิวที่สวย มีความสูงประมาณ
1,797.5 เมตร
เดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) (34 กม./40 นาที) นาท่านเดินเล่นในเมืองซุก ในเขตเมืองเก่ามีเสน่หม์ ากๆ บ้านปลูกเรียงราย
บนถนนแคบๆ ผนังตึกมีการภาพวาดสีสนั สดใสคล้ายๆกับเมืองลูเซิรน์ ที่ยงั คงเอกลักษณ์ของเมืองไว้ได้เป็ นอย่างดี ว่ากัน
ว่า "พระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบซุกสวยงามที่สุดในสวิส" ไฮไลท์สาคัญ คือ Clock Tower ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็น
ได้มาแต่ไกล สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็ นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตงั้ อยู่เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอก
ข้างขึน้ ข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ดว้ ย จากนัน้ ชม St. Oswald's church เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิคสร้างขึน้
เมื่อปี 1478 ประตูเข้าโบสถ์มีสองบาน มีรูป สลัก ของพระแม่มารีอุ้มเด็ก อยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วย St. Anne และผู้
อุปถัมภ์ จากนัน้ ชม Zug castle ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในเมือง สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 มีการต่อเติมกันมา
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เรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 1982 จึงเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองมีจดั แสดงข้าวของเครื่องใช่ในอดีต รู ปจาลองผัง
เมืองในสมัยก่อน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนั้น นาท่ านสู่ เมือง Weggis (28กม./30 นาที ) เพื่ อขึ น้ เรือ ล่องทะเลสาบลูเซิรน์ สู่ตัวเมืองลูเซิรน์ ระหว่างทางชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติอนั งดงาม ทะเลสาบแห่งนีต้ งั้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและ
อาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ ้งในลูเซิรน์
หลังอาหารค่านาท่านกลับที่พกั
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

7) วันที่เจ็ดของการเดินทาง

บรุนเนน - ซูริค – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. เดินทางสู่ สนามบินซูรคิ (77กม./1ชม.)
13.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 971 (11ชม.)
8) วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

05.30น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ (ผูเ้ ดินทางไม่ตำ่ กว่า 15 ท่าน)

อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่ ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร (TG)
เริ่มต้น 40,000 .- บาท

ค่าทัวร์
128,000.- บาท
48,000 .- บาท

รวมทัง้ สิน้
168,000 .- บาท

อัตรานีร
้ วม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย ชัน้ ทัศนาจร เริม่ ต้น 40,000 - 45,000 บาท
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชนาเที่ยว ขนาด 47 ที่น่งั พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิน้ (นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์
7. ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (อายุเกิน 70 ปี ความคุม้ ครองลดลงครึง่ หนึ่ง)
8. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ 1 คน ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
9. ค่าทิปพนักงานขับรถ
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %

สอบถามเพิม
่ เติม :

ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา่ สวิตเซอร์แลนด์

1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
สาหรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาแนบเล่มเก่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2. รูปถ่ายปั จจุบนั พืน้ ฉากหลังต้องเป็ นสีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5x4 ซม. จานวน 2 รูป
3. หลักฐานการเงิน (Bank Statement)มีตราประทับจากทางธนาคารแสดงการเดินบัญชียอ้ นหลังอย่างน้อย 3 เดือน
ปรับยอดปั จจุบนั
4. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
5. หลักฐานการทางาน (อย่างหนึ่งอย่างใด)
กรณีเจ้าของกิจการ
สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดหมายรับรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
กรณีลกู จ้าง
จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
กรณีนกั เรียน-นักศึกษา
จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
6. กรณีเด็ก (อายุต่ากว่า 20 ปี ) เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางทาหนังสือยินยอมให้
เดินทางจากทางอาเภอ พร้อมสาเนาสูติบตั ร
หมายเหตุ
ระยะเวลาในการดาเนินการวีซ่า ประมาณ 15 วันทาการ
กรณีผเู้ ดินทางไม่มีวีซ่าเชงเก้นที่ระบุ VFS ภายใน 3 ปี ต้องมาแสดงตนที่ศนู ย์รบั ยื่นวีซ่า ที่ ตึกจามจุรี สแควร์ ชัน้ 4

