
 

 

Surprise! Switzerland 
Small Group Journey 

By Car + Train 12 Days 
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ซูริค - นํ(าตกไรน์ – ซูก - อนัเดอร์แมท –นั6งรถไฟสายกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส– เซอร์แมท – เมือง

นํ(าแร่ ลอยเคอร์บาด - มองเทรอซ์ – กรุแยร์ – ปราสาทกรุยแยร์ – โลซานน์ - อนิเทอร์ล๊าคเค่น 

– หมุ่บ้านไอเซลวอลด์ – จุดชมววิฮาร์ดเดอร์คูลม์- กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา –             

เลาเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านเมอเรน – หมู่บ้านกมิเมลวาลด์ – โตรก อาเร่ หรือ หุบเขา 

AARESCHLUCHT– โลคาร์โน –หุบเขานํ(าใสสีมรกต เวอร์ซาสก้า –หมู่บ้าน Lavertezzo – 

หมู่บ้านโบราณ Sonogno –เบลลนิโซนา-ลูเซิร์น  

- Exclusive กรุ๊ปเลก็ เดนิทางกรุ๊ปละ 1 - 3 ท่าน ด้วยรถตู้ ; ที=นั= ง 
- ขับรถและบริการท่านโดยหวัหน้าทวัร์คนไทย 
- พกัโรงแรมดใีนตวัเมือง พเิศษ! พกัที=เมือง อนิเทอร์ล๊าคเค่น แสนสวย ต่อเนื=องกัน O คืน 
- เที=ยวได้ประสบการณ์หลายรูปแบบ ทั Qงนั= งรถเที=ยว เดนิทางด้วยรถไฟเที=ยว นั= งกระเช้าลอย

ฟ้า และ การล่องเรือ 
- ล่องเรือเฟอร์รี= สู่ หมู่บ้านไอเซลท์วอลด์แสนสวย เป็นหนึ=งในฉากของซีรีย์เกาหลีเรื=อง 

Crash Landing On You 
- เป็นช่วงฤดใูบไม้ร่วง ชมหลากสีสันของแมกไม้หลายชนิดกาํลังเปลี=ยนสี อากาศเยน็สบาย 
- สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที= สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด! 
- แช่นํ Qาแร่ผ่อนคลายที= ลอยเคอร์บาด เมืองขึ Qนชื=อด้านนํ Qาแร่ที=สุดของสวสิ  

 
***สายการบนิตามโปรแกรมทวัร์นี Qเป็นเพยีงตวัอย่างเท่านั Qน ราคาทวัร์ไม่รวมตั\วเครื=องบนิ 
ทางบริษัทฯสามารถให้บริการช่วยจองตั\วให้ได้ 

 

 

วันแรกของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ 

23.30 น.        พร้อมกนัที0สนามบนิสวุรรณภมิู เค้าท์เตอร์สายการบนิการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประต ู8 เจ้าหน้าที0
บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก 

  *เอกสารที=ต้องใช้ในการเชค็อนิ เพื=อเดนิทางเข้าประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
  - หนงัสอืเดนิทางที0มีอายเุหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
  - วีซา่เชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

- เอกสารยืนยนัการฉีดวคัซีนครบ V เข็ม ยี0ห้อใดก็ได้ 

กาํหนดวันเดนิทาง 

20 – 31 ตุลาคม 2564  



 

- ผลรับรองการตรวจเชื Qอโควดิ-19 ที=มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั=วโมง
ก่อนการเดนิทาง 

วันที=สองของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – โดฮา – ซูริค - นํ(าตกไรน์ – เมืองซูก 

 

 
 
 
 
 
03.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา โดยสายการบนิการ์ต้าแอร์เวย์ เที=ยวบนิที= QR 0837 (ใช้เวลาเดนิทาง 

6 ชั0วโมง 50 นาที)  
06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า 
08.25 น. ออกเดนิทางสู ่ซริูค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที0ยวบนิที0 QR 0095 (ใช้เวลาเดนิทาง 6 ชั0วโมง 15 

นาที) 
13.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิซริูค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
15.00 น. ออกเดนิทางสู ่นํ Qาตกไรน์ (ประมาณ bcนาที) เป็นนํ dาตกที0ใหญ่ที0สดุในทวีปยโุรป อยูท่างตอน

เหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองซาฟฮาวเซน่ เป็นนํ dาตกที0เกิดจากแมนํ่ dาไรน์ไหลผา่น ไม่
เพียงความใหญ่อลงัการ แตย่งัมีเสนห์่ด้วยสิ0งรายล้อม เหนือนํ dาตกมีโขดหินสวยงาม รวมถงึ
ทศันียภาพริมนํ dาตก อิสระให้ทา่นชมวิวและถ่ายภาพนํ dาตกแสนสวย จากนั dนนําทา่นเดนิทางสู่
เมืองซูก  (ประมาณ h.hc ชม.) 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Park Hotel Zug หรือเทยีบเท่า 

  อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที=สามของการเดนิทาง ชมเมืองซูก – อนัเดอร์แมท –นั6งรถไฟสายกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส– เซอร์แมท 

 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
09.00 น. จากนั dน นําชมเมืองซูก ตั dงอยูท่างตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองคอ่นข้างเลก็ แตมี่ความ

หลากหลายมากและเป็นเรื0องงา่ยที0จะเดนิทางไปรอบๆ เนื0องจากทางเลอืกในการคมนาคม
สาธารณะที0ยอดเยี0ยม เมืองแหง่นี dมีวฒันธรรมหลากหลายและเป็นที0อยูข่องผู้คนจากทั0วโลก เมือง
เก่าของเมืองมีทศันียภาพที0สวยงามของทะเลสาบซูก และทศันียภาพภเูขาที0 ซกูได้รับการขนาน
นามวา่ เป็นเมืองที0เลก็และรํ0ารวยที0สดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และตดิอนัดบัเมืองที0สะอาดที0สดุ
ในยโุรป  



 

10.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มือง  อันเดอร์แมท (Andermatt)  (ประมาณ 1.45 นาที) เมืองเลก็ๆนา่รักที0ถกู
ล้อมรอบด้วยภเูขาและเป็นชมุทางสายรถไฟกลาเซีย เอก็ซเพรส รถไฟสายโรแมนตกิที0มี
ชื0อเสยีงที0สดุของสวิตเซอร์แลนด์ 

เที0ยง รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสูเ่ซอร์แมทโดย รถไฟสายกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส (GLACIER EXPRESS)  

สมัผสัความงามตลอด V ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ m ชั0วโมง ที0ทา่นจะได้ดื0มดํ0ากบัธรรมชาติ
ของภเูขาสงูของเทือกเขาแอลป์ ทุง่หญ้า บ้านทรงชาเลต์่ สายนํ dาธรรมชาตทีิ0งดงามจนถงึเมือง
เซอร์แมท (ZERMATT) หมูบ้่านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ0งปลอดมลภาวะทั dง
ปวง เพราะ ไมมี่รถยนต์ที0ใช้นํ dามนัเป็นเชื dอเพลงิ ทั dงเมืองใช้รถแบตเตอร์รี0, จกัรยาน และการเดนิ
เทา่นั dน อิสระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมือง  สดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิo 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม SchlossHotel Zermatt Active & CBD Spa Hotel หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที=สี=ของการเดนิทาง ชมเมืองเซอร์แมท – ลอยเคอร์บาด  

 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

                        ชมเมืองเซอร์แมท เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแหง่สกีรีสอร์ท ยอดนิยม เมืองยงัมีจดุเดน่ที0มี
ฉากหลงัเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที0ได้ชื0อวา่เป็นยอดเขาที0มีรูปทรงสวยที0สดุใน
สวิตเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดนิเลน่ในเมืองเพื0อชมธรรมชาตอินัสวยงามและเลอืกซื dอสนิค้าที0ระลกึ
ตามอธัยาศยั 

เที0ยง               รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย จากนั dนออกเดนิทางสูเ่มืองลอยเคอร์บาด (Leukerbad) (ประมาณ h.Vp ชม.)ในแคว้นวลัเลส์่ 

ได้รับการขนานนามวา่ The largest alpine thermal spa in Europe แหลง่นํ dาแร่ธรรมชาตทีิ0โดง่ดงั
ที0สดุในเขตเทือกเขาแอลป์ นําทา่นเข้าสู ่BURGERBAD THERME ที0ให้บริการอาบนํ dาแร่และสปา
ใหญ่และทนัสมยัที0สดุของเมือง สระนํ dาแร่กวา่ hp แหง่ภายในศนูย์บริการแหง่นี d อิสระให้ทา่นได้
เพลดิเพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอณุหภมิูความร้อน
ระหวา่ง V�-bm องศาเซลเซียส 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Hotel Römerhof หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
** หมายเหตุ โรงแรมในเมืองนี Qค่อนข้างจาํกัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�พกัเมือง 

ข้างเคียง ** 
 

วันที=ห้าของการเดนิทาง ลอยเคอร์บาด – มองเทรอซ์ – กรุแยร์ – ปราสาทกรุแยร์ – โลซานน์ 



 

 

 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) (ประมาณ h.mp ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบ
ได้รับสมญานามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่ริเวียร่าสวิสฯ” ทะเลสาบเลอมงั ที0มีฉากหลงัเป็นภเูขาสงู
สวยงามมาก  ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ที0งดงามตลอดสองข้างทาง ขอเชิญเพลดิเพลนิกบั
บรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมงั ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชลิยอง (CHILLON 
CASTLE) ปราสาทโบราณที0มีอายรุ่วม 800 ปีที0มีชื0อเสยีงมาก อิสระให้ทา่นชมเมืองเก่า 

เที0ยง              รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ประมาณ h ชม.) เมืองดงัแหลง่ผลติชีสที0มี

ชื0อเสยีงที0สดุของสวิสเซอร์แลนด์ เยี=ยมชมโรงงานผลติชีสกรุยแยร์ (La Maison Du Gruyere) 
 เป็นโรงงานทําชีสชื0อดงัของสวิตเซอร์แลนด์ ตั dงอยูที่เมืองกรุยแยร์ รัฐฟรีบร์ูกทางตะวนัตกของ

ประเทศ ที0นี0ทา่นจะได้พบกบัประวตัคิวามเป็นมา ห้องเก็บชีสขนาดใหญ่ ไปจนถงึเครื0องมือที0ใช้ใน
การผลติ อีกทั dงที0นี0ยงัมีการสาธิตการผลติชีสให้ชมทกุวนั 

 ชมเมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยูเ่พียงสายเดียว ซึ0งถนนสายนี dตดัขึ dนไปสูป่ราสาท
กลางดงดอกไม้ 
เข้าชม ปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DEGRUYERES) ตั dงอยูบ่นเนินเขาสงูสดุของเมือง สร้าง
ในศตวรรษที0 hV ตวัปราสาทสร้างด้วยหินเป็นปอ้มปราการที0แข็งแกร่ง ภายในตกแตง่อยา่ง
สวยงาม ได้รับการขึ dนทะเบียนเป็นมรดกแหง่ชาตขิองสวิสฯ เชน่เดียวกบัปราสาทซลิยง   
จากนําทา่นเดนิทางสูเ่มือง โลซานน์ (Lausanne) (ประมาณ h ชม.)  ซึ0งตั dงอยูต่อนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้วา่เป็นเมืองที0มีเสนห์่โดยธรรมชาตมิากที0สดุเมืองหนึ0งของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานมาตั dงแตศ่ตวรรษที0 b ในสมยัที0ชาวโรมนัมาตั dงหลกั
แหลง่อยูบ่ริเวณริมฝั0งทะเลสาบที0นี0 เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาต ิทิวทศัน์ที0สวยงาม 
และอากาศที0ปราศจากมลพิษ จงึดงึดดูนกัทอ่งเที0ยวจากทั0วโลกให้มาพกัผอ่นตากอากาศที0นี0 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Royal Plaza Montreux หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  

วันที=หกของการเดนิทาง โลซานน์ – อนิเทอร์ล๊าคเค่น – ไอเซลท์วอลด์ – ฮาร์ดเดอร์คูลม์  

 

 
 



 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
p�.mp น.     นําทา่นชม สวนสาธารณะเดอน็องต ูที0มีรูปปัQนลงิ O ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที0

ทรงโปรดของในหลวงเมื0อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที0รัฐบาลไทยสง่ไปตั dงใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 
จากนั dนเดนิทางสูเ่มืองอนิเทอร์ล๊าคเค่น (Interlaken) (ประมาณ V ชม.)  ที0มีความสาํคญั
ประหนึ0งเมืองหลวงของ แบร์นเนอร์-โอเบอร์ลนัด์ ชื0อของเมืองมาจากทําเลที0ตั dงของ 2 ทะเลสาบ 
Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั dงยงัเมืองแหง่การ
พกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธิo 

เที0ยง               รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย นําทา่นล่องเรือเฟอร์รี=  ประมาณ 1� นาท ีไปยงัหมู่บ้านไอเซลท์วอลด์ (Iseltwald) ตั dงอยูริ่ม

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) หมูบ้่านสไตล์สวิสชาเลต์่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะมาก
สาํหรับคนที0ต้องการสถานที0พกัผอ่น ได้สมัผสับรรยากาศของธรรมชาต ิทั dงวิวทะเลสาบสเีทอค
วอยซ์และเทือกเขาแอลป์แสนสวย ใครที0เป็นติ0งซีรีส์เกาหลคีงจะคุ้นเคยกบัสถานที0แหง่นี dดี เพราะ
เป็นหนึ0งในฉากของละครเรื0อง Crash Landing On You  
นําทา่นนั0งสูส่ถานี Harder Bahn นําทา่นนั0งรถรางไตข่ึ dนเขาสูย่อดสดุของ Harder Kulm ซึ0งมี
ความสงูประมาณ 1,321 เมตร ทา่นทา่นได้ชมวิวเมืองอินเทอร์ล๊าคเคน่ ซึ0งสามารถมองเหน็ยอด
เขาจงุเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ทา่นเดนิเลน่
ชมวิวทิวทศัน์ โดยจดุชมวิวทําเป็นทางเดนิยื0นออกไปเหนือหน้าผา และมีร้านของที0ระลกึ ร้าน café 
ให้ทา่นได้นั0งชมวิวทิวทศัน์ 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทยีบเท่า 
  อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที6เจด็ของการเดนิทาง นั6งรถไฟเต็มวนั - อนิเทอร์ล๊าคเค่น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุน

เน่น - อนิเทอร์ล๊าคเค่น 

 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 



 

นําท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที0สวยงาม
และยงัเป็นที0ตั dงสถานีรถไฟขึ dนสู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื0อปี ค.ศ.Vpph องค์การ
ยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจงุเฟรา เป็นพื dนที0มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 
นั= งรถไฟท่องเที=ยวธรรมชาต ิขึ Qนพชิติยอดเขาจุงเฟราที0มีความสงูกวา่ระดบันํ dาทะเลถงึ 
11,mmm ฟตุหรือ m,bcb เมตร ระหวา่งทาง ทา่นสามารถพบเหน็บ้านสไตล์สวิสนา่รักที0กระจดั
กระจายอยูท่ั0วไป มีทั dงบ้านสนํี dาตาลเข้มตดักบัหน้าตา่งสแีดงสด, สคีรีมออ่นตดักบัประตหูน้าตา่งสี
เขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสนห์่ วิวธรรมชาตทีิ0สลบักนัระหวา่งสเีขียวของภเูขา ทุง่หญ้า กบั
พื dนที0ที0ปกคลมุด้วยหิมะสขีาว ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดให้ทา่นได้ชมความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์จนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที0อยูส่งูที0สดุในยโุรป 
(Top of Europe) เข้าชมถํ dานํ dาแข็ง (Ice Palace) ที0แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารนํ dาแข็งลกึถงึ mp 
เมตร  นําทา่นชมววิที= ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมวิวที0สงูที0สดุในยโุรป ที0ระดบัความสงู
ถงึ m,c�h เมตร สามารถมองเหน็ได้กว้างไกลที0ถงึชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารนํ dาแข็ง 
Aletsch Glacier ที0ยาวที0สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ VV ก.ม.และหนาถงึ �pp เมตร โดยไมเ่คย
ละลาย 

เที0ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  
บา่ย เดนิทางต่อโดยรถไฟสู่เมือง เลาเทอร์บรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ตั dงอยูทิ่ศตะวนัตก

เฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที0นี0เป็นจดุรวมของรถไฟหลายสาย ที0สถานี Lauterbrunnen 
ชมความงามของภเูขาที0อยูร่ายรอบแนวเทือกเขาแอลป์ เดนิเลน่แวะถ่ายรูปกบัหมูบ้่านเลก็ๆในหบุ
เขาโดยมีฉากหลงัของหมูบ้่านคือนํ dาตกที0มีชื0อเสยีงที0สดุชื0อวา่ชเตาบ์บาค (Staubbach) นํ dาตกที0มี
ความสงู 300 เมตร และเป็นหนึ0ง  ในนํ dาตกที0ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที0สงูที0สดุในยโุรป จากนั dน
นําทา่นเดนิทางกลับอนิเทอร์ล๊าคเค่นโดยรถไฟ  อสิระ  เดนิเล่น ชมเมือง 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที=แปดของการเดนิทาง อนิเทอร์ล๊าคเค่น – เลาเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านเมอเรน – หมู่บ้านกมิเมลวาลด์ – โตรก 

อาเร่ หรือ หุบเขา AARESCHLUCHT 

 
 
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
 เดนิทางสูเ่มืองเลาเทอร์บรุนเน่น (ประมาณ 20 นาที)  เพื0อขึ Qนกระเช้าไปชมหมูบ้่านแสนสวย V 

แหง่คือ หมู่บ้านเมอเรน และ กมิเมลวาลด์ เน้นการเดนิท่องเที=ยวไปชมววิตามจุดต่างๆ



 

ประมาณ   กม. เอาใจสายถ่ายภาพ สายโพสทา่ สายโซเชียล เดนิไปถ่ายไป เพราะที0แหง่นี d ววิ
หลักล้าน ชมพเูขาหิมะใหญ่โตเป็นฉากรอบบริเวณหมูบ้่าน วิวทุง่หญ้าก็มีให้เหน็ตลอดแนว
หมูบ้่าน ไหนจะมีน้องววันา่รัก หลากหลายสเีดนิเลม็หญ้าอยูใ่ห้เหน็มากมายอีกด้วย 

เที0ยง               รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูห่บุเขาสายนํ dาเขียวมรกต อาเร่ จอร์จ (Aare Gorge) หรือเรียกวา่ 

Aareschlucht (ประมาณ cp นาที) ซึ0งตั dงอยูที่0เมือง Meiringen เป็นสถานที0ทอ่งเที0ยวทีเกิดจาก
การสาํรวจพบในปี h��� ซึ0งเกิดจากแมนํ่ dาอาเร่ ไหลผา่นกดัเซาะหบุเขา เป็นโตรกหินสงูชนั มี
ระยะทางประมาณ h,bpp เมตร เดนิเลน่ชมความสวยงามของหบุเขาที0มีแมนํ่ dาอาเร่สเีขียวมรกต
ไหลผา่น   

16.mp น.  จากนั dนนําทา่นเดนิทางกลบัอินเทอร์ล๊าคเคน่  อสิระเดนิเล่น ชมเมือง 
เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที=เก้าของการเดนิทาง อินเทอร์ล๊าคเค่น – โลคาร์โน –หุบเขาเวอร์ซาสก้า –หมู่บ้าน Lavertezzo – หมู่บ้าน 

Sonogno –เมืองเบลลนิโซนา 

  
 

 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
 เดนิทางสู ่โลคาร์โน (Locarno) (ประมาณ 3.30 ชม.)   เป็นเมืองตากอากาศที0มีชื0อเสยีงของคน

สวิตเซอร์แลนด์ นิยมมาพกัในชว่งฤดรู้อน ซึ0งเป็นเมืองที0มีจดุเดน่ในเรื0องทะเลสาบมาโจเร่ ที0ใหญ่
และมีความสวยงามมาก  ซึ0งเมืองนี dอยูท่างตอนใต้ตดิกบัประเทศอิตาล ีบรรยากาศ อาคารสถานที0 
อาหารและภาษาพดูได้อิทธิพลของอิตาลมีาโดยตรง 

เที0ยง               รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย  อสิระให้ท่านชมเมือง 
hb.mp น. จากนั dนเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางเข้าสูห่บุเขา เวอร์ซาสก้า (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 

นาที)   หบุเขาที0มีลาํธารสมีรกต และมีความใสจนมองเหน็พื dนด้านลา่ง อิสระให้ทา่นชมวิวและถ่าย
รุป จากนั dนเดนิทางประมาณ c นาทีสูห่มู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมูบ้่านหลกัในการเที0ยวชมหบุ
เขาลาํธารแหง่นี d  ให้ทา่นเดนิชมลาํธารและ ถ่ายรูปกบัสะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ0งถกู
สร้างขึ dนศตวรรษที0 17 ให้ทา่นเดนิถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
เดนิทางไปชมหมู่บ้าน Sonogno (ประมาณ 30 นาที) หนึ0งหมูบ้่านในหบุเขา เวอร์ซาสก้า 
Sonogno เป็นหมูบ้่านหินสไตล์อิตาเลี0ยนเลก็ๆซอ่นตวัอยูใ่นหบุเขา บรรยากาศเงียบสงบ ปัจจบุนั



 

ยงัคงสภาพอาคารหินแบบดั dงเดมิที0สวยงามและแปลกตาเป็นอยา่งมาก จากนั dนเดนิทางสูเ่มือง
เบลลนิโซนา (ประมาณ 1 ชม.)    

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Hotel Internazionale Bellinzona หรือเทยีบเท่า 
  อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

** หมายเหตุ โรงแรมในเมืองนี Qค่อนข้างจาํกัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�พกัเมือง 
ข้างเคียง ** 

วันที=สิบของการเดนิทาง เบลลนิโซนา – ลูเซิร์น  

 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

อิสระชมเมืองเบลลนิโซนา เมืองหลวงที0มีชื0อเสยีงของมณฑล ทีชีโน เมืองที0ได้รับการขนานนาม
วา่ “เมืองแหง่ปราสาท”โดยตวัเมืองตั dงอยูท่างทิศตะวนัออกของ แมนํ่ dาทีชีโน (Ticino River)  
เดนิเล่นชมเมือง ซึ0งทา่นจะพบกบัเมืองในยคุกลางที0มีการอนรัุกษ์บ้านเรือนและหมูป่ราสาท
หลายหลงัไว้ได้อยา่งดีเยี0ยม อสิระถ่ายรูปภายนอก ปราสาทขนาดใหญ่  Castelgrande, 
Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั dง m ปราสาทได้รับการขึ dนทะเบียน
จาก UNESCO เป็นมรดกโลกด้วย 

hp.mp น.  จากนั dนออกเดนิทางสูเ่มืองลูเซร์ิน (Lucerne) (ประมาณ V.mp ชม.) เมืองทอ่งเที0ยวยอดนิยม
อนัดบัหนึ0งของสวิตเซอร์แลนด์ ที0ถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา 

เที0ยง               รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์)  
บา่ย ชม รูปแกะสลักสงิโตร้องไห้ หรืออนุสาวรีย์รูปสงิโตหนิ ที0แกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพื0อ

เป็นอนสุรณ์รําลกึถงึการสละชีพอยา่งกล้าหาญของทหารสวิสที0เกิดจากการปฏิวตัใินฝรั0งเศสเมื0อปี 
ค.ศ.h�§V  ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ0งมีความยาวถงึ Vpb เมตร ทอดข้ามผา่น
แมนํ่ dารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ0งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซร์ิน เป็นสะพานไม้ที0มี
หลงัคาที0เก่าแก่ที0สดุในยโุรป สร้างขึ dนเมื0อปี ค.ศ.hmmm  จากนั dนให้ทา่นได้อิสระเลอืกซื dอสนิค้าของ
สวิส เชน่ ช็อกโกแลต, เครื0องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี0ห้อดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นต้น  

 ***จากนัQนนําท่านไป ทาํการตรวจเชื Qอ Covid-£¤ สาํหรับการขึ Qนเครื=อง ซึ=งจะต้องใช้เวลา
รอผลประมาณ £ ชั=วโมง 

เยน็ นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Renaissance Lucerne Hotel หรือเทยีบเท่า 
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั dนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

วันที=สิบเอด็ของการเดนิทาง ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
 ออกเดนิทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) (ประมาณ bc นาที) เป็นเมืองที0มีขนาดใหญ่ที0สดุใน

สวิตเซอร์แลนด์และมีแมนํ่ dาลมิมตัเป็นแมนํ่ dาที0ใหญ่ที0สดุ เมืองซริูคไมใ่ชเ่มืองหลวงของประเทศ แต่
มีชื0อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมืองศนูย์กลางทางธรุกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศ 

 อสิระให้ท่านช้อปปิQงบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นช้อปปิ dงที0หรูหราที0สดุในเมืองซู
ริค โดยสองฝั0งของถนนจะเตม็ไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดงัมากมาย ทั dงของสวิสเองและจากนานาชาต ิ
นอกจากนี dยงัมีร้านอาหาร ขนมตา่งๆ อีกมากมาย บนสองฝั0งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลกูไว้ตลอดทาง  

hV.mp น.         ได้เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพื0อทําการเช็คอิน  
hª.hp น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิซริูค โดยเที0ยวบนิ QR0096  (ใช้เวลาเดนิทาง c ชั0วโมง cp นาที) 
Vm.pp น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลี0ยนเครื0อง  
pV.Vp น. ออกเดนิทางจากถงึสนามบนิ Hamad International Airport เที0ยวบนิ QR0836 (ใช้เวลาเดนิทาง 

ª ชั0งโมง Vp นาที) 
 

วันที=สิบสองของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 

12.40 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
****************************************** 

*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้งจองโรงแรม 

ASQ (การกกัตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 14 วนั โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

ใหจ้องหอ้งพกัตรงกบัโรงแรมฯ เมืIอทราบวนัทีIเดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผา่น

เวบ็ไซต ์https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจง้ไปหน่วยงานทีIท่าอากาศยาน

ทราบและจะส่งรถมารับทีIท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สญัญาจะเป็นผูม้าตรวจสุขภาพ และรักษาหากมี

อาการเจบ็ป่วย) เมืIอจองหอ้งพกักบั ASQ เรียบร้อยแลว้ ใหน้าํหลกัฐานการสาํรองทีIพกั อพัโหลดลง

ในระบบ เพืIอขอหนงัสือรับรอง (COE) เพืIอเดินทางกลบัประเทศไทย 

 รายชื6อโรงแรมที6ผ่านการตรวจประเมนิ ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม 

สามารถสืบคน้รายชืIอ และรายละเอียดทีIปรับเพิIม ไดที้I 



 

• เวบ็ไซต ์www.hsscovid.com  (โรงแรมทีIผา่นการตรวจประเมินโดย สธ. และ กลาโหม ASQ) 

• เฟสบุก๊  www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444 

  

*** โปรแกรมทวัร์อาจมกีารเปลี6ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั(งนี(ขึ(นอยู่กบัการเปลี6ยนแปลงเวลาของสายการ

บิน / สภาวะทางอากาศซึ6งการเปลี6ยนแปลงนี( ทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ของ ผู้เดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรมนี(จดัขึ(นเพื6อวตัถุประสงค์การท่องเที6ยวเป็นหลกั นอกจากนี(การเดนิทางเข้า-ออก ประเทศไทย ต้องเป็นไป

ตามคาํสั6งของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานั(น ซึ6งทางผู้เดนิทางต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง 

เช่นการจองที6พกัสําหรับการกกัตวัเอง (ASQ) และการขอ Certificate of Entry (COE) ก่อนการเดนิทาง ทาง

บริษทัทวัร์ จะไม่รับผดิชอบกรณทีี6ผลการตรวจเชื(อ Covid-19 เป็นบวก ซึ6งทาํให้ท่านไม่สามารถขึ(นเครื6องได้ ตาม

กฎของทางสายการบิน และจะไม่รับผดิชอบจากผลข้างเคยีงที6เกดิขึ(นจากการฉีดวคัซีน*** 

 

ค่าบริการ 
เดินทาง 4 ท่าน  198,900 บาท/ท่าน 

เดินทาง 6 ท่าน 174,900 บาท/ท่าน 

หมายเหตุ : ราคานี( พกัห้องละ 2 ท่าน    

เนื6องจากที6พกัในยุโรปบางเมืองจะไม่มห้ีองพกั 3 ท่าน หรืออาจมาสามารถเสริมเตยีงได้ กรณี

เดนิทาง 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า   
 

การจองทวัร์ 
Ø หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมดัจาํล่วงหน้า 50,000.- บาท/ท่าน (เพืIอ
เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

Ø กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที6เหลือล่วงหน้า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีIเหลือตามวนัทีI
กาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงืIอนไข 
 

ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีดดงันี( 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค่าทวัร์รวม 
ü คา่รถตู้  � ที0นั0ง 
ü คา่โรงแรมที0พกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน 3 ,4 ,5 ดาว (พกัห้องละ V ทา่น)  
ü คา่เข้าชมสถานที0 ตามระบไุว้ในโปรแกรม 
ü คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) สาํหรับหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย 
ü คา่อาหารกลางวนับนยอดเขาจงุเฟรา 
ü คา่ไกด์คนไทย/คนขบัรถ คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นตลอดการเดนิทาง 
ü คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละh,000,pppบาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงิน cpp,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที=มีอายุตั Qงแต่©ªปีขึ Qนไป) 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม 

ý ค่าตั\ วเครื=องบิน BKK-DOHA-ZURICH-DOHA-BKK ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการช่วยจองตั«วเครื0องบินให้ 
ราคา ณ วนัที0 13 ก.ย.64 ราคาตั«วชั dนประหยดั ประมาณทา่นละ  29,000.- / ราคาตั«วชั dนธรุกิจ ประมาณทา่น
ละ 130,000.- 

ý คา่ตรวจเชื dอ Covid-19 สาํหรับการเดนิทาง Fit to Fly (ไมเ่กิน 72 ช.ม. ก่อนการเดนิทาง) สาํหรับการเดนิทาง
ออกจากประเทศไทย 

ý ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถ้ามี) สําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางบริษัท
สามารถชว่ยดําเนินการให้ได้ 

ý คา่ใช้จา่ยสาํหรับการกกัตวั 14 วนั (ASQ) ทั dงนี dขึ dนอยูก่บัมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั dน 
ý คา่อาหารกลางวนั และอาหารคํ0า 
ý คา่ทิปไกด์/คนขบัรถฯ ตลอดการเดนิทาง  
ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื0องดื0มในห้องพัก และค่าอาหารที0สั0งมาในห้องพัก

คา่อาหารและเครื0องดื0มที0สั0งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที0ทางบริษัทจดัให้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ0ม 

ý คา่ภาษีมลูคา่เพิ0ม �% และภาษีหกั ณ ที0จา่ย m% 
ý คา่ใช้จา่ยอื0นๆ ที0ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
ý ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเมี0ยมตา่งๆ 

 
การยกเลกิ  

§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั § หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท  
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั § หกัค่ามดัจาํ 50,000.- บาท 
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั § หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 
หมายเหตุ 

§ บริษัทขอสงวนสิทธิoในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที0มีผู้ เดินทาง ตํ0ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย Vp วนั ก่อนการเดนิทาง  

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoการเปลี 0ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื0อนไขทั dงหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

§ บริษัทฯ มีสิทธิoที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี d เมื0อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 



 

 

§ บริษัทฯ มีสิทธิoในการเปลี0ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที0ท่องเที0ยวใดๆที0ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที0
ท่องเที0ยวอื0นๆเพื0อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้ เดินทางแทน 

§ รายการอาจมีการเปลี0ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื0องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที0พกั
ในต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที0อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ0มเติมที0เกิดขึ dนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย 
ความล่าช้า หรือ จากอบุตัิเหตตุ่างๆ  ทั dงนี d บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นสําคญั 

§ รายการนี dเป็นเพียงข้อเสนอที0ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั dงหนึ0ง หลงัจากได้สํารองที0นั 0งบน
เครื0อง และโรงแรมที0พกัในต่างประเทศเป็นที0เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี dอาจเปลี0ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

§ ท่านที0จะออกตั«วเครื0องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื0อขอคํายืนยนัว่าทวัร์นั dนๆ ยืนยนัการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั«วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนกังาน แล้วทวัร์นั dนยกเลิก 
บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆที0เกี0ยวข้องกบัตั«วเครื0องบนิภายในประเทศได้ 

§ หากในกรณีที0สายการบินมีการปรับเปลี0ยนตารางเที0ยวบิน ซึ0งอยูน่อกเหนือจากการควบคมุทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆทั dงสั dน 

§ เมื0อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถงึทา่นยอมรับในข้อความและเงื0อนไขที0บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
§ ในกรณีที0มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ dน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิoในการปรับเปลี0ยนหรือย้ายเมืองเพื0อให้เกิดความเหมาะสม 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
§ บริษัทขอสงวนสิทธิoที0จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความชํารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทั dงสิ dน ในระหวา่งการเดนิทาง 
 

การเดนิทางเป็นครอบครัว  
§ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที0ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเที0ยวในระยะเวลาเกินกวา่  
b-c ชั0วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื0องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั dงหมด 
 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและ
เงื=อนไขที=บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 


