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บรษิทั ชยัทวัร ์จำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

 
เซอรแ์มท Zermatt เมืองเล็กน่ารัก ไร้มลพิษ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,620 ม. จากระดับน้ำทะเล 

นั่งรถไฟตีนตะขาบข้ึนสู่ Gornergrat เพือ่ชมวิวยอดเขา Matterhorn จุดที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของสวิส 

เดินเล่นชมเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาอันแสนงดงาม และขึ้นชมวิวที่ Cliff walk ที่ เมอืงกรนิเดลวาลด์  

ชมสวนที่ปราสาทเก่าแก่ Oberhofen ริมทะเลสาบธูน และ ทานปลาเทราต์ที่ ทะเลสาบเบลาเซ ่ 

พิสูจน์ความกล้าด้วยการเดินบนสะพานแขวน The Peak Walk บน ยอดเขากลาเซยีร ์3000  

ชมความงดงามและย่ิงใหญ่ของทะเลสาบลูเซิร์นบนยอดเขาริกคิลุม  

นั่งรถไฟสาย Golden Pass หนึ่งในทางรถไฟสายธรรมชาติที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 

ล่องเรือชมทะเลสาปและขุนเขาที่ Lake Lucerne  

 

          ใบอนญุาตฯเลขที่ 11/461  

เดินทาง องัคารที่ 17 - อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
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  1) วันแรกของการเดนิทาง      กรุงเทพฯ  
 

22.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ  เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย  ROW D  
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัท่าน 
 

 2) วันที่สองของการเดนิทาง  ซูริค – โอเบอโฮเฟน - รถไฟ Golden Pass - มองเทรอ   
 

01.05 น. ออกเดินทางสูโ่ดยเที่ยวบินที่  TG 970 (11.45 ชม.)  
07.50 น. ถึง สนามบินกรุงซูริค เมืองส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
น าท่านสู่ ปราสาทโอเบอโฮเฟน (Oberhofen Castle) (160 กม./2 ชม.) ที่ภายในตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมถึง 3 สไตล ์
ไดแ้ก่ นีโอโกธิค เรเนสซองส ์และบารอค พรอ้มจดัวางขา้วของ เครื่องใชต้่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชนชัน้สงูในช่วง
ศตวรรษที่ 16 – 19 นอกจากนีต้วัปราสาทยงัตัง้อยู่ติดกบั ทะเลสาบทนู (Thun Lake) หนึ่งในทะเลสาบสวยของสวิส 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองซไวซิมเมิน (Zweisimmen) (50 กม./1 ชม.) จากเมืองนีน้  าท่านนั่งรถไฟชมวิว (Scenic Routes) โกลเดน้
พาสไลน ์(Golden Pass Line) เป็นสายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอีกเสน้ทางหนึ่งที่ ที่จะไดม้าชมวิวบนรถไฟ รถไฟขบวน
นีจ้ะน าท่านสู ่มองเทอร ์(Montreux) ระหว่างทางจะผ่านเมืองเล็กๆ มีหมู่บา้นตัง้อยู่ในออ้มกอดของหบุเขามากมาย  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC, AUTOGRAPH COLLECTION (LAKE VIEW ROOM) หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

3) วันที่สามของการเดนิทาง       กลาเซียร์ 3000 - เซอร์แมท   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสู่ เมือง Col di Pillon  (40 กม./50 นาที) เพื่อน าท่านขึน้กระเชา้สู่ ยอดเขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) และ
ขา้ม " The Peak Walk by Tissot “ สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที่ระดบั ความสงู 3,000 เมตร ท่าน
จะไดช้มทศันียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และยอดเขาต่างๆ แบบกวา้งไกลสดุสายตา  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคารดา้นบนกลาเซียร ์3000 
หลงัอาหาร นั่งกระเชา้กลบัสู ่Col di Pillon และเดินทางต่อสู ่เซอรแ์มท (Zermatt) (155 กม./2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อยู ่
ระหว่างหบุเขา อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 1,620 เมตร  เป็นเมืองที่ยงัคงรกัษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวสวิสไดเ้ป็นอย่างดี   
นอกจากนีย้งัเป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษเพราะเป็นเขตปลอดรถที่ใชเ้ครื่องยนตท์กุชนิด  มีเพียง รถมา้ (Horse Taxi)  รถ 
แบตเตอรี่ (Battery Car)  และรถพลงัไฟฟ้า (Electro Bus) เท่านัน้  ที่อนญุาตใหใ้ชใ้นเมืองนีเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศอนั 
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น่ารกัของเมืองเซอรแ์มทกบัยอดเขาแมทเทอฮอรน์ที่เด่นตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั   HOTEL SONNE ZERMATT หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง       ยอดเขาแมทเทอฮอรน์ – ทะเลสาปเบลาเซ่ - กรินเดลวาลด ์   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่าน น่ังไฟตีนตะขาบสู่สถานีกอร์เนอร์กราท Gornergrat จุดชมวิวที่ระดับความสูงกว่า 3,135 เมตรจาก
ระดับน า้ทะเล ประทับใจกับความงามและความยิ่งใหญ่ของ ยอดเขาแมทเทอฮอร์น (Matterhorn) สญัลกัษณ์ของ
บริษัทสรา้งภาพยนตรย์กัษใ์หญ่พาราเมา้ทพ์ิคเจอร ์ ตื่นใจกับทศันียภาพแบบพาโนรามาของ เทือกเขาแอลป์  ธารน า้แข็ง  
และลานหิมะขาวสะอาดจนสดุสายตาท่าน 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางชม ทะเลสาบเบลาเซ่ (Blausee)  (76 กม./1.40 ชม.) แปลว่าทะเลสาบสีฟ้า ตั้งอยู่ในเขต Berner 
Oberland ระหว่าง Kandersteg เป็นทะเลสาบขนาดย่อมลอ้มรอบไปดว้ยป่าขนาดเล็กที่มีเอกชนเป็นเจา้ของ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราตท์ี่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดังในเรื่องสีของน า้ในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึก
ครสิตลัสีฟ้าเทอรค์วอยซจ์นมองเห็นปลาเทราตท์ี่แหวกว่ายไปมาและพืน้ผิวของดินใตผ้ืนน า้ไดอ้ย่างชดัเจน  

จากนัน้ เดินทางสู่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald) (56 กม./ 1 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บน
เทือกเขากรุงเบิรน์-แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดบัน า้ทะเล 1,034 เมตร เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศที่หอ้มลอ้ม
ดว้ยธรรมชาติ และขุนเขาอนัแสนงดงาม อีกทัง้ยงัเป็นเมืองกีฬายอดฮิตในฤดหูนาวที่ผูค้นทั่วโลกต่างหลั่งไหลเขา้มามาก
ที่สดุอีกดว้ย  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
ที่พกั HOTEL BELVEDERE GRINDELWALD หรือเทียบเท่า  
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5) วันที่ห้าของการเดินทาง       กรินเดลวาลด์ เฟิร์ส – บรุนเนน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านนั่งกระเช้าสู่ Grindelwald First  หนึ่งในยอดเขายอดนิยมแห่งใหม่ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิส เปิด
บริการช่วงปลายเดือนเมษายน - ปลายเดือนตลุาคมของทุกปี ยอดเขานี ้มีความสงู 2,168 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ซึ่งบน
ยอดเขานีม้ีกิจกรรมส าหรบันกัท่องเที่ยวมากมายอาทิเช่น การเดินชมวิวสวยๆ จากหนา้ผา First Cliff Walk การนั่งชิงชา้
โหนลงเขามากบั First flyer นอกจากนัน้ ยงัมีเสน้ทางเดินชมธรรมชาติสวยๆ อีกมากมาย  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคารดา้นบน Grindelwald First   
เดินทางสู ่ เมืองบรุนเนน (Brunnen) (189กม./ 2.5 ชม.) เมืองเล็กๆ สดุโรแมนติกในออ้มกอดของขนุเขา และโอบลอ้มดว้ย
ทะเลสาบทะเลสาบลเูซิรน์ที่ขึน้ชื่อว่าสวยที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
อาหารค ่าที่โรงแรม  
ที่พกั SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF (LAKE VIEW ROOM) หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน)  
 

 
 
 
 
 
 
 

6) วันที่หกของการเดนิทาง     ริกิ คลุม - ซุก – ล่องทะเลสาบลูเซิรน์    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองวิทนาวส ์(Vitznau) (13 กม. ) น าท่านนั่ง รถไฟ Rigi Cogwheel ไต่ไหลเ่ขาสูส่ถานี  เขารกิิ (Rigi Kulm) ถือ
ไดว่้าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรปอีกดว้ย ที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างใหน้กัท่องเที่ยวไดส้นุก เช่น การเล่นสกี  ในฤดู
หนาวและเดินป่าในช่วงฤดูรอ้น..... ริกิ เป็นภูเขาที่ตัง้อยู่ในเขตลูเซิรน์ ซึ่งว่ากันว่าเป็นหัวใจของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ตามค าเปรียบเปรยที่ว่า “ถา้เบิรน์คือศีรษะ ซูริคกบัเจนีวาคือแขนซา้ยและขวา ลเูซิรน์ก็คือหวัใจของสวิตเซอรแ์ลนด”์  เขาริ
กิ (Rigi Kulm) นัน้รูจ้กักนัในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา”  มีภูมิทศันท์ี่สวยงาม และเป็นจดุชมวิวที่สวย มีความสงูประมาณ 
1,797.5 เมตร  
เดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) (34 กม./40 นาที)  น าท่านเดินเล่นในเมืองซุก  ในเขตเมืองเก่ามีเสน่หม์ากๆ บา้นปลกูเรียงราย
บนถนนแคบๆ ผนงัตึกมีการภาพวาดสีสนัสดใสคลา้ยๆกับเมืองลเูซิรน์ ที่ยงัคงเอกลกัษณข์องเมืองไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ว่ากัน
ว่า "พระอาทิตยต์กที่ทะเลสาบซุกสวยงามที่สุดในสวิส" ไฮไลทส์  าคัญคือ Clock Tower ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็น
ไดม้าแต่ไกล สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตัง้อยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตรท์ี่สามารถบอก
ขา้งขึน้ ขา้งแรมของพระจนัทร ์บอกวนัในสปัดาหไ์ดด้ว้ย จากนัน้ ชม St. Oswald's church เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคสรา้งขึน้
เมื่อปี 1478 ประตูเข้าโบสถ์มีสองบาน มีรูปสลักของพระแม่มารีอุ ้มเด็กอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างดว้ย St. Anne และผู้
อปุถัมภ ์จากนัน้ ชม Zug castle ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 มีการต่อเติมกนัมา
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เรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 1982 จึงเปิดเป็นพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรข์องเมืองมีจดัแสดงขา้วของเครื่องใช่ในอดีต รูปจ าลองผงั
เมืองในสมยัก่อน 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ เมือง Weggis (28กม./30 นาที)  เพื่อขึน้เรือ ล่องทะเลสาบลูเซิรน์ สู่ตัวเมืองลูเซิรน์ ระหว่างทางชม
ทิวทศันธ์รรมชาติอนังดงาม ทะเลสาบแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและ
อาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกัสะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม จากนัน้ใหท้่านชอ้ปปิ้งในลเูซิรน์  
หลงัอาหารค ่าน าท่านกลบัที่พกั  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

   

     
 

 

 

 

7) วันที่เจ็ดของการเดนิทาง       บรุนเนน - ซูริค – กรุงเทพฯ   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
10.00 น. เดินทางสู ่สนามบินซูรคิ (77กม./1ชม.)   
13.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 971 (11ชม.)   
 

8) วันที่แปดของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ   
 

05.30น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อตัราคา่บรกิาร (ผูเ้ดนิทางไมต่ำ่กวา่ 15 ทา่น) 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย ชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ 40,000 - 45,000 บาท  
2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 
3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ  
4. ค่ารถโคช้น าเที่ยว ขนาด 47 ที่นั่ง พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
5. ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุม้ครองลดลงครึง่หนึ่ง) 
8. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์1 คน ดแูลท่านตลอดการเดินทาง 
9. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
 

อตัรานีไ้มร่วม  

1. ค่าหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ อาทิ ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มพิเศษ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ฯลฯ 
3. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  

 
 
 

 
 

สอบถามเพิม่เตมิ  :    ซงั / ไปรท์  โทร. 0 2212 8431   

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร  (TG)  ค่าทวัร ์ รวมทัง้สิน้ 
พกัหอ้งคู่ ท่านละ เริ่มตน้ 40,000 .- บาท 128,000.- บาท 168,000 .- บาท 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 48,000 .- บาท 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th
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   เอกสารประกอบการยืน่วซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์ 

 
1. หนงัสือเดินทางมีอายใุชง้านเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  มีหนา้กระดาษเหลืออย่างนอ้ย  2 หนา้ 
ส าหรบัหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่กรุณาแนบเลม่เก่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
2. รูปถ่ายปัจจบุนั  พืน้ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านัน้  ขนาด 3.5x4 ซม.  จ านวน 2 รูป 
3. หลกัฐานการเงิน (Bank Statement)มีตราประทบัจากทางธนาคารแสดงการเดินบญัชียอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 เดือน 
 ปรบัยอดปัจจบุนั   
4. ส  าเนาทะเบียนบา้น ส  าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกลุ (ถา้ม)ี  
5. หลกัฐานการท างาน (อย่างหนึ่งอย่างใด)  

กรณีเจา้ของกิจการ   ส าเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท หรือจดหมายรบัรองการท างาน  
    (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
กรณีลกูจา้ง   จดหมายรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั)    
กรณีนกัเรียน-นกัศกึษา จดหมายรบัรองจากสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 

6. กรณีเด็ก (อายตุ ่ากว่า 20 ปี)  เดินทางไปกบับิดาหรือมารดา ตอ้งใหบ้ิดาหรือมารดาที่ไม่ไดเ้ดินทางท าหนงัสือยินยอมให้
เดินทางจากทางอ าเภอ  พรอ้มส าเนาสตูิบตัร 

หมายเหตุ   ระยะเวลาในการด าเนินการวีซ่า ประมาณ 15 วันท าการ 
กรณีผูเ้ดินทางไม่มีวีซ่าเชงเกน้ที่ระบ ุVFS ภายใน 3 ปี  ตอ้งมาแสดงตนที่ศนูยร์บัยื่นวีซ่า ที่ ตกึจามจรุี สแควร ์ชัน้ 4  
 

 


