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22.00 น.

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์
สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

2

ซูริค-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-จุดชมวิวลินเดนฮอฟ-ช้อปปิ้ งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
เมืองซุก-เก็บเชอรี่สดในสวน-โบสถ์ออสวอร์ล-ร้านช่างทอง ลอริ เฮาส์
01.05 น.

07.50 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์( TG)
เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นาท่านเดินทางสู่ ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ย่านเก่าเเก่ใจกลางเมืองซูริค นักท่องเที่ยวและชาวเมือง
นิยมมาชมวิว โดยเพื่อนๆ จะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของยุคกลางที่มีความวินเทจด้วยถนนที่เป็ นหินเเละ
มีตรอกซอกซอยมากมาย สองข้างทางจะเป็ นบ้านเรือนในเเบบยุคกลางที่มีกลิ่นอายของความเป็ นโรมัน

อยู่อย่างเต็มเปี่ ยม ยิ่งทาให้ย่านเเห่งนีก้ ลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเเละน่าประทับใจ
ในการไปเยือนอย่างมากเลยทีเดียว และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในย่านนีก้ ็คือ Lindenhof Hill ที่จะอยู่

สูงขึน้ ไป เป็ นที่นิยมของชาวเมืองซูริกที่มานั่งพักผ่อน ปิ กนิค และสามารถมองเห็นวิวเมืองซูริค แม่นา้
Limmat รวมทัง้ ชมความงดงามของโบสถ์เก่าแก่ของเมืองทัง้ 3 โบสถ์ คือ Augustinerkirche, St.
Peter’s เเละ The Fraumnster รวมทัง้ ยังมีคาเฟ่ น่ารักๆ และร้านทาขนมให้ได้ไปลองลิม
้ ชิม
จากนั้นนาท่านช็อปปิ ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ช่ือว่าแพงและ
หรูหราที่สดุ ในโลกเพราะว่าทัง้ สองฝั่งถนนเป็ นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้ อยู่มากมาย อาทิ
เช่นร้านเสือ้ ผ้า เครื่องประดับ กระเป๋ า นาฬิกายี่หอ้ ดัง อย่ าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้ อื่ นๆอี ก
มากมาย ถนนเส้นนีม้ ีรา้ นขายนาฬิกาเป็ นจานวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็ นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนา
ของโลก ที่สมกับคาเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้ หินแบบยุโรปในยุคกลาง
นาท่าน เข้าสวนเก็บเชอร์รี่ เมืองซุกแหล่งปลูกเชอร์รี่ขนึ ้ ชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์
ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ ที่นามาทาเค้กเชอร์รี่ ไวน์เชอร์รี่อนั ขึน้ ชื่อของเมืองนีอ้ ีกด้วย
(หมายเหตุ : หากสวนเชอร์รี่ปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เก็บสตอ
เบอร์รี่ หรือ ลูกพรุน แทน)

จากนัน้ นาชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ่ง
ถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 13 ชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St.Oswald's church) โบสถ์ศก์ ดิ์สิทธิ์ ท่ี
สาคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ ตั้ง แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่ง ใน
สถาปั ตยกรรมที่สาคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนีไ้ ด้รบั การยก
ย่องว่าเป็ นเมืองที่สะอาดที่สดุ ในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สดุ ในสวิสเซอร์แลนด์ นาท่านเยี่ยม

ชม ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรป ร้านค้า
ที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี่ยมที่่รวบรวมแบรนด์สวิสชัน้ นาระดับโลก ทัง้ จัด
แสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับหายากที่สว่ นใหญ่มีเพียงชิน้ เดียวในโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) ณ Aklin Restaurant ร้านอาหารที่
ได้รับรางวัล Michelin Guide

เย็น

1. Soup of the day : Creamy vegetables soup Aklin
2. Grilled Swiss steak of Pork, Mixed wild rice, Vegetables julienne, sauce of SojaHoney and Ginger
3. Homemade fruity sorbet
4. 1 Glass of wine, beer or soft drink

พักที่

Hotel Parkhotel, Zug หรือเทียบเท่า
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กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้า Eiger Express ขึน้ ยอดเขาจุงเฟรา-หมู่บ้านเมอร์เรน
่ ักบนหมู่บ้านเมอร์เรนวิวหลักล้าน
หมู่บ้านกิมเมลวาลด์-ทีพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สดุ ในโลกตัง้ อยู่ในหุบเขา
รายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ที่แสนโรแมนติก

เดินทางขึน้ ยอดเขาจุงเฟรา โดย กระเช้าลอยฟ้ าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) เปิ ดทาการ
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกับอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund
Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟ
ยุงเฟราที่จะนาผูโ้ ดยสารสู่ยอดเขายุงเฟรายอค

กลางวัน

กระเช้านีใ้ ช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดิลวาลด์ กรุนด์ สูส่ ถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที
ทาให้สามารถเดินทางขึน้ ถึงสถานีท่ยี อดยุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน
45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดิล
วาลด์สไู่ คลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟยุงเฟราไปยังสถานียงุ เฟรายอค) เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมั ผัส
กับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถา้ น้าแข็ง 1,000 ปี และงาน
แกะสลักนา้ แข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารนา้ แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร
นา้ แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะ
อย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา Restuarationsbetriebe Jungfraujoch
สมควรแก่เวลานาท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ชเตเคิ ล แบร์ ก (Stechelberg) เพื่ อ นั่ง เคเบิ ้ล คาร์ไ ปยัง หมู่ บ้ า นเมอร์เ รน
(Murren) ในตานานที่ได้ขน
ึ ้ ชื่อว่างดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์
ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา
(Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเกอ (Eiger) ให้ได้ช่ืนชมและดึงดูดให้ทก
ุ คนต้องมาพิสจู น์ ความ
งามด้วยตาตนเองสักครั้ง ในชี วิต นาท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่ บ้ า นกิ ม เมลวาลด์

(Gimmelwald) ซึ่ง ระยะทางเดิ น

เพียง 30 นาที แต่ดว้ ยธรรมชาติท่ีสวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่น
ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ หมู่บา้ นสไตล์ชาเลต์แท้ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Alpenruh Restaurant
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์

เย็น
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เช้า

กลางวัน

ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-ทะเลสาบเบลาเซ-ทะเลสาบโอเอชชิเน่น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่าน ขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สูงกว่า 2,973 เมตร จึงทาให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อทัง้ 3 ยอด
เขา จุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ชิลธอร์นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือ
ดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทาให้บนนีม้ ีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอค
ทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู จ้ ากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์
หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา

พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนชิลธอร์น Piz Gloria

นาท่านเดินทางลงสู่ ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) โดยเคเบิล้ คาร์ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ
(Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่ าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนีน
้ า้ เทอร์ควอยส์ เป็ น
ที่ๆใช้ไว้สาหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีนา้ ทะเลสาบมี
สีนา้ เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพืน้ ดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายใน
ทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึน้ ชื่ อว่า Blausee Blue Trout อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับทะเลสาบที่มี
ความสวยงามแห่งนี ้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg) เพื่อนาท่านนั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็ นที่บรรจบ
ข อ ง น ้ า แ ข็ ง จ า ก 4 ย อ ด เ ข า ไ ด้ แ ก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn แ ล ะ
Doldenhorn เป็ นสถานที่ท่เี หมาะกับผูท
้ ่รี กั ธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยนา้ ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20
องศาเซลเซียสในช่วงฤดูรอ้ น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ ได้ถูกจัดขึน้ ทะเบียนจากองค์กร
ยู เ นสโก้เ ป็ น มรดกโลก ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเขตจุ ง เฟราด้ว ย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
UNESCO World

Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะนาเป็ นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่าน

ได้สนุกสนาน สามารถเล่นได้ทงั้ เด็กและผูส้ งู อายุ (สอบถามรายละเอียดได้กบั หัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg หรือเทียบเท่า
(โรงแรมในหมู่บา้ นเล็ก ท่ามกลางภูเขา)

เย็น

5

แคนเดอร์สเทก-เฟี ยช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เฟี ยช์ (Fiesch) เพื่อต่อเคเบิล้ คาร์ไปชม ธารน้าแข็ง เอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn)
อเล็ตช์อารีนา (Aletsch Arena) ธารนา้ แข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาเอลป์ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารนา้ แข็งแห่งนี ้ สามารถขึน้ ได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์
ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn) อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซีย
ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

Alpenlodge Kuhboden

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) หมู่บา้ นใน
สกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้ งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ ปวง เพราะไม่มี
รถยนต์ท่ใี ช้นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ เมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้
นาท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทัง้ ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบ
ข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่า
(โรงแรมในหมู่บา้ นเล็กท่ามกลางภูเขา)

เย็น
พักที่
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เช้า

แคนเดอร์สเทก-เฟี ยช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นาท่านสู่ สถานี รถไฟกอร์นาแกรท

กลางวัน

(Gornergrat Bahn) ให้ท่ านได้ตื่น ตาตื่ น ใจกับ การนั่ง รถไฟ

ฟั นเฟื องสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้ มชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของ
หิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นาท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการ
เล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิ ระมิดที่มีปลาย
คุ้ม งอเหมื อนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท ดีส นีย์น าไปเป็ นแบบเครื่ องเล่น บิ๊กธั น เดอร์ Big
Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2
แห่ง ที่ลอ้ มรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์

อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้ นาฬิกา
ยี่หอ้ ดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็ น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek

Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ

เย็น
พักที่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Hotel Krebs, Interlaken เมนูพิเศษ !!
Hotel Lindner Grand Beau Rivage หรือเทียบเท่า
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Fondue

สะพานอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald)-ลูเซิรน์ -สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล

พักหรูวิวแสนล้าน พร้อมสระว่ายน้าแบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ ตามรอยซีรี่ยด์ งั Crash Landing On You ที่ สะพานอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้ง อยู่ท างฝั่ งใต้ข องทะเลสาบเบรี ย นซ์ (Lake Brienz) วิ ว สวยธรรมชาติ แ บบสุด เรี ย กว่ า หัน หน้า
ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา
นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ช่ือว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มาก
ที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้งที่มีรา้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ ้งสินค้าชัน้ ดี ที่มีช่อื เสียงตามอัธยาศัย

กลางวัน

นาท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นา้ รอยซ์(Reuss River) เป็ นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าที่สดุ ในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนา้ ที่จ่ วั แต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้งที่มีรา้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ
บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ ้งสินค้าชัน้ ดี ที่มีช่อื เสียง
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่รี ีสอร์ทระดับ5ดาวสุดหรูอลังการพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบวงจรที่ดีท่ีสุด
แห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสปา, สระว่ายนา้ ในร่ม, สระว่ายนา้ กลางแจ้ง , ห้องออกกาลัง
ั ่หนือทะเลสาบลูเซิรน์ ท่ามกลางบรรยากาศ ของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวติเซอร์
กาย ต้งอยู
แลนด์ ดื่มด่ากับภาพความสวยงามวิวทิวทัศน์ตระการตาของ ทะเลสาบและเมืองลูเซิรน์ เบือ้ งล่าง ที่จะ

เย็น
พักที่

สร้างความประทับใจให้ท่านไม่รูล้ ืม อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างเต็มอิ่ม มีเวลาให้ท่านได้ใช้
บริการ “Hammetschwand Lift” ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในยุโรป บริเวณจุดชมวิ วHammetschwand
บนที่ราบเบอร์เก้นสต็อกท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิรน์ อันสวยงามในมุมกว้างที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยขุนเขา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star พร้อมชม
วิวความสวยงามของทะเลสาบยามค่าคืน
Burgenstock Resort Alpine & Lake View หรือเทียบเท่า

8
เช้า

ชูริค-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG971
(13.30-05.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง

13.30 น.

9

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

05.30 น.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺
หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!
กลับถึงไทย ค่าที่พกั ใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com
กาหนดการเดินทาง
ศุกร์-เสาร์
ศุกร์-เสาร์

22-30 กรกฎาคม 65
12-20 สิงหาคม 65

ผู้ใหญ่
178,999
178,999

ราคา
เด็ก
178,999
178,999

พักเดี่ยว
55,900
55,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 60,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้

5.
6.

7.

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
ค่านา้ หนักกระเป๋ า (น้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

