
#16283        ทัวร�สว�ตเซอร�แลนด� ซูร�ค
ลูเซิร�น 7 วัน 4 คืน ยอดเขาจ�งเฟรา

ยอดเขาทิตล�ส บิน SQ



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางง ี     

2 

สนามบินชางงี – สนามบินซูริค  – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค  
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  
ถนนออกัสตอนเนอร์กาส – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  
สะพานไมช้าเปล 

   

HOTEL IBIS STYLES 
LUCERNE 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองเอนเกลเบิร์ก – น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลสิ – ถ้ำธารน้ำแข็ง  
สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น 

   

HOTEL CRYSTAL 
INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า  

4 

เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล  
ข้ึนเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ 
ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ 
เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ 

   

HOTEL AQUATIS 
LAUSANNE 

หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ  
เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ  
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค 

   

HOTEL IBIS MESSE 
AIRPORT 

หรือเทียบเท่า  
6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี     

7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

 
 

BKK       SIN SIN       ZRH 

  
SQ713 20.10 23.30 SQ346 01.40 08.15 

      

ZRH       SIN SIN       BKK 

  
SQ345 11.45 05.55+1 SQ708 09.30 11.00 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

15 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

21 – 27 มีนาคม 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

28 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

27 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 81,990 78,990 66,990 10,000 

02 – 08 พฤษภาคม 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

14 – 20 มิถุนายน 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไมร่วมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 
 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง 

กรณีวนัเดนิทำงน้อยกว่ำ 21 วนั ต้องช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 
2. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นต้องมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมต้องกำร) 
3. ท่ำนทีต่้องออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำร เนื่องจำกสำย

กำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 
4. นักท่องเทีย่วทีต่้องกำรเดินทำงโปรแกรมขำ้งต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวซี่ำหมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

60 วนั หำกระยะเวลำน้อยกว่ำทีร่ะบุไวข้้ำงต้น ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซี่ำประเภทอื่นซึ่งอำจมค่ีำใชจ้่ำยเพิม่ หรอืมผีลต่อกำรพจิำรณำวซี่ำของท่ำน 
 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 
 

 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที ่SQ 713  
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
 
Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 
             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
             เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 
 

 
23.10 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง  
03.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที ่SQ 346  
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 40 นาที 
07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที ่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน
ลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก  
นำท่านเยี ่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์
หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้าง
ขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่
สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัด
นาฬิกาทีใ่หญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 
5 ใบที่ตีบอกเวลา  



 
ทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อ
เรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการ
โรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเย่ียมจุด
หน่ึงของชาวเมือง  
นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือน
สไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเย่ียม มีร้านค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจำนวนมาก  
นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้ังของห้างสรรพสินค้า 
ร ้านค ้าอ ัญมณี ร ้านเครื ่องประดับ ร ้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถ ัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ ค ือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาต้ังแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ต้ังของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้าง
ข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพ ื ่อเป ็นอนุสรณ์รำล ึกถ ึงการสละช ีพอย่างกล้าหาญของทหาร
สวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน
แม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่
เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – น่ังกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์  
             ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ต้ังของยอดเขาทิตลิส เป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10 ,623 ฟุต นำท่านขึ้นกระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360  
องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลออกไป   
นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึก
ลงไปใต้พ้ืนผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว  
นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพ้ืน 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตา
บนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท่านสู ่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หน่ึงใน
ฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You  
นำท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็น
เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้า
สดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษ Fondue  
ที่พัก  Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 
 



 
Day4 เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ 
            ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง  
             เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ 
 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ต้ังของ สถานีรถไฟกริน
เดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความ
สวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier 
ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 
เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอด
เขา ที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาท่ีดีที่สุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารใน
เมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ  
นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายัน 
สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ 
สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถข้ึนชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า 
เป็นสำคัญ  

 
 
 
 
 



 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบ
เจนีวา นำท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ
เจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบัน
เป็นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆที่
ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองต้น
กำเนิดของบริษัทเนสท์เล่ และยังเป็นบ้านของ
นักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้ายของชีวิต
อีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) และนำท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ  ส้อม (The Fok Alimentarium) ที่อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเวเวย์เลยก็ว่าได้ 
นำท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day5 เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล  
            ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านผ่านชมจุดสำคัญต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ (University of Lausanne) มหาลัยที่เก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก  
ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) , พิพิธภณัฑ์โอลิมปิกสากล (The Olympic Museum)  
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเชเบรอส์ (Chexbrs) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ณ เมืองลาโวซ์ (Lavaux) เชเบรอซ์ เป็นหมู่บำ้น
ทีป่ลูกไวน์ และมไีวน์ยีห่อ้ต่ำงๆมำกมำย ทีน่ี่ถอืว่ำเป็นสวรรคข์องคนรกัองุ่นและไวน์เลศิรส เนินเขำรมิทะเลสำบทีเ่ต็มไปดว้ยไร่องุ่นเรยีง
รำยเป็นระยะทำงมำกกว่ำ 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งท ำไร่องุ่นและผลติไวน์ทีโ่ด่งดงัจนได้รบัการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
น ำท่ำนผ่ำนชมหมู่บำ้นไปสู่ไร่องุ่นรมิทะเลสำบ และชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆของหมู่บำ้น อสิระใหท้่ำถ่ำยรูปชมเมอืงตำมอธัยำศยั 
** การชมไร่องุ่นข้ึนอยู่กับฤดูกาลเป็นสำคัญ จะมีไร่องุ่นให้ท่านชมถึงสิ้นเดือนตุลาคมโดยประมาณ** 



 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เบิร์นเป็น
เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง นำท่านเยี่ยมชมเมือง
เบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ผ่านชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี 
เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์น้ี เป็นของ 
พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่าน
เดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่
มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น ้าพปีุศาจกินเดก็ (Kindlifressen 
Brunnen) , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
นำท่นเดินทางสู่  เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
11.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที ่SQ 345 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

05.55    เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรงุเทพฯ 
07.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 706 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
08.35    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 


