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Romantic in Autumn Switzerland 
สวติเซอรแ์ลนด ์ใบไม้เปลีย่นส ี8 วัน 

 

วันที ่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.00 น. Check-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แถว D10-19  

 

วันที ่2 สนามบนิซูริก – ลูเซิรน ์- เบลาเซ่ – แซรมั์ท 

00.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 970 

07.10 น. ถึงท่าอากาศยานโคลเทิน เมืองซูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 ลูเซิรน ์เมืองเก่าแก่โบราณ แตโ่ดง่ดงัมากท่ีสดุ สะพานไมซ้าเปล สะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสดุในโลก อายเุกือบ 
700 ปี 

 ทะเลสาบเบลาเซ่ หรือ Blausee ทะเลสาบสีฟา้ครามอนัรม่รื่นและงดงาม 

 คันเดอรช์เตค หมูบ่า้นท่ีมีกิจกรรมน่าสนใจ TOBOGGAN RUN 

 Zermatt แซรม์ทั เมืองปลอดมลพษิ (หา้มรถยนตเ์ชือ้เพลงิเขา้เมือง) 
 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมือง (1) 

 พกัโรงแรม Pollux Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

 

วันที ่3 ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 รถไฟกอรเ์นอรก์ราต ยอดเขาท่ีมีระดบัความสงู 3100 เมตร by Train 

 Matterhorn Glacier Paradise ยอดเขาท่ีมีระดบัความสงู 3883 เมตร by Cable Car 
 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมือง (2) 

 พกัโรงแรม Pollux Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

 

วันที ่4 แซรมั์ท – เจนีวา – โลซานน ์– มงเทรอซ ์

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 เจนีวา เมืองอนัดบั 2 ของสวติเซอรแ์ลนด ์ชมววิเทือกเขาแอลป์ น า้พ ุJet d’Eau ทะเลสาปเจนีวา 

 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (3) 
 โลซานน ์เมืองเลก็น่ารกัรมิทะเลสาบ ท่ีคนไทยน่าจะคุน้หกูบัช่ือของเมืองนี ้

 เวเว่ย ์เป็นเมืองเลก็ท่ีอยู่ระหวา่งมองเทรอซก์บัโลซานน ์รูจ้กักนัดีในช่ือเมืองของ ‘ชารลี์ แชปลนิ’ 

 Château de Chillon สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมองเทรอซท่ี์หา้มพลาด 

 มองเทรอซ ์ไดร้บัสมญานามวา่เป็นเมืองแห่งแจ๊ซ “รเิวียรา่แห่งสวิส” 
 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมือง (4) 

 พกัโรงแรม Hôtel Eden Palace Au Lac **** หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 
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วันที ่5 มงเทรอซ ์– เบริน์ – อินเทอลาเก้น 

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 กรุงเบริน์ เมืองหลวงมรดกโลก แห่งสวิตเซอรแ์ลนด ์แวะสอ่งหมีสีน า้ตาล อลงัการกบันาฬกิาโบราณ 

 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย (5) 
 อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหวา่ง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ ์และทะเลสาบทนู เมืองนีถ้กู

โอบลอ้มไปดว้ยภเูขา ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ อีกทัง้ยงัเป็นทางขึน้ยอดเขาธารน า้แขง็ท่ีไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานท่ียอดฮิตของคนท่ีรกัการเลน่สกี 

 ดนิเนอรภ์ตัตาคารพืน้เมืองแบบฟองดวู ์(6) 
 พกัโรงแรม Boutique Hotel Bellevue Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

 

วันที ่6 ยอดเขาจุงเฟรา 

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 กรินเดอรว์าลกรุน หมูบ่า้นเลก็ๆท่ีเป็นจดุเช่ือมตอ่ขึน้ยอดเขายงูเฟรา 

 ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นหลงัคาของยโุรปดว้ยความสงู 4158 เมตรบนเทือกเขา
แอลป์ บนยอดเขาปกคลมุไปดว้ยหิมะและน า้แขง็ตลอดทัง้ปี ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตใินปี 2544 

 เลาเทอรบ์รุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองแห่งน า้ตก ซึ่งเป็นการบง่บอกใหเ้ห็นถึงทิวทศันข์องเมืองนี ้
ไดเ้ป็นอย่างดี 

 อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหวา่ง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ ์และทะเลสาบทนู เมืองนี ้
ถกูโอบลอ้มไปดว้ยภเูขา ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ อีกทัง้ยงัเป็นทางขึน้ยอดเขาธารน า้แขง็ท่ีไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานท่ียอดฮิตของคนท่ีรกัการเลน่สกี 

 ดนิเนอรภ์ตัตาคารแบบเอเซีย (7) 
 พกัโรงแรม Boutique Hotel Bellevue Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

 
วันที ่7 สนามบนิซูริก - สนามบนิสุวรรณภูมิ 

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 971 

 

วันที ่8 สนามบนิสุวรรณภูมิ 

06.00 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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ราคาเร่ิมต้นที่ 
76,000.- / ทา่น 

พักห้องเดีย่วจ่ายเพิม่ 10,500 บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

09-16 ต.ค. , 16-23 ต.ค. , 23-30 ต.ค.  และ 30 ตค. – 06 พ.ย. 2021 

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีฉ่ีดวัคซีนป้องกันโควดิครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกัก
ตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน  และหากเดนิทางมาจากประเทศทีมี่ความเส่ียงต า่ จะฉีดวัคซีนต้านโควดิ
แล้ว หรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควดิเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนทีฉ่ีดจะต้องได้รับการรับรอง
โดยองคก์ารยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA น่ันคอื Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & 

Johnson’s / Sinopharm 

 
 

ค่าทัวรร์วม 

 ค่าธรรมเนียมในการยีน่วซ่ีาประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 ค่าโรงแรมทีพั่กตามระบุ หรือ เทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน พักห้องละ 2 ท่าน 

 ค่ารถปรับอากาศ 8 ทีน่ั่งน าเทีย่วตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ 

 ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค ่า อีก 7 มือ้ 

 ค่าเข้าชมสถานที ่ทะเลสาบเบลาเซ่ + ค่าต๋ัวขึน้ยอดเขาจุงเฟรา + ค่ารถไฟ shuttle ไปกลับแซรมั์ท 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางและสุขภาพ ในวงเงนิ 1 ล้านบาท 

 

 ค่าทัวรไ์ม่รวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบนิไป-กลับ  
 ค่าท า PCR Test ก่อนออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) 
 ระยะที ่3 : เดอืน ต.ค. - ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว) 

ต่อยอดจากระยะที ่2 โดยนักท่องเทีย่วทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชือ้โควดิ - 19 เป็นลบ จะ
สามารถเดนิทางไปยังพืน้ทีน่ าร่องอื่นๆ เช่น ภูเกต็, กระบี,่ พังงา, สมุย, พัทยา และเชยีงใหม่ โดยตรงผ่าน
เคร่ืองบนิ และสามารถทอ่งเทีย่วในพืน้ทีต่่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว 

 ค่าเข้าชมทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์/ ค่า excursion ทีไ่ม่ได้ระบุ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมือ้, ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

ข้ันตอนการสมัครร่วมเดนิทางกับทัวร ์
 

ข้ันตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอรต์ เพือ่แจ้งความประสงคใ์นการร่วม
เดนิทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจ า 10,000 บาท เพือ่เป็นค่าด าเนินการใน
การขอวซ่ีา (หากได้ท าการจ่ายค่าธรรมเนียมวซ่ีาแล้ว มีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 7,000 บาทเท่าน้ัน) 
 

ข้ันตอนที ่2 ในกรณีทีท่่านให้ทางบริษัทฯ ด าเนินการจองต๋ัวเคร่ืองบนิให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและไฟลทค์อน
เฟิรม์ทีน่ั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกต๋ัวโดยท่านช าระเงนิค่าต๋ัวเคร่ืองบนิตามจ านวนทีไ่ด้แจ้งไป หลังจากน้ัน
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ภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับต๋ัวเคร่ืองบนิ e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล ์ (การยกเลิกหรือการเล่ือนการเดนิทางใดๆ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของสายการบนิ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 
 

ข้ันตอนที ่3 หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี,่ พังงา, สมุย, พัทยา และเชยีงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ 
booking โรงแรมตาม area ทีท่่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบค าร้องไปยังสถานกงศุลไทยในสหรัฐอเมริกา เพือ่
ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานทีกั่กตัวให้กระทรวง
ต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ  
 

ข้ันตอนที ่4 ท่านช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือก่อนการเดนิทาง 29 วัน เพือ่ทีท่างบริษัทฯ จะได้น าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการเดนิทางของคณะทัวร ์

 
 
 

ผู้จัดทัวร ์ มีความประสงคท่ี์จะจดัน าท่านลกูคา้ท่ีตอ้งการออกไปเท่ียวตา่งประเทศปลายทางท่ีมีความปลอดภยั ตอ่โรคระบาด 
Covid-19 ภายใตว้ถีิท่องเท่ียวใหม ่ (new normal) ซึ่งการจดัไปยงัประเทศใน EU ในครัง้นี ้ เพราะผูจ้ดัเลง็เห็นวา่ท่านลกูคา้
สามารถไดไ้ปผอ่นคลาย ท่องเท่ียว ปลอดภยัตอ่ชีวติ ผูจ้ดัทวัรข์อใหท้่านท าความเขา้ใจในการปรบัตวัท่องเท่ียววถีิใหม ่ ท่ียงัมี
กฏหมายของแตล่ะประเทศยงัไมเ่ปิดกวา้งอนัเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดท่ีอาจจะเกิดขึน้อีกครัง้ เป็นความพยายามท่ีจะสรา้ง
การท่องเท่ียวใหเ้กิดขึน้มาอีกครัง้ หลงัจากหยดุน่ิงไปเป็นระยะเวลาปีกวา่ๆ ใหก้ลบัมาท่องเท่ียวไดอี้กครัง้  
 


