
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูม–ิ สนามบินชางงี 

2 

สนามบินชางงี – สนามบินซูริค –เมืองซูริค –ยานเมืองเกาซูริค
โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร– โบสถเซนตปเตอร
ปอมปราการลินเดนฮอฟ–เขตนีเดอรดอรฟ–ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
ถนนออกัสตอนเนอรกาส–เมืองลูเซิรน–อนุสาวรียสิงโตหิน
สะพานไมชาเปล 

3 
เมืองเอนเกลเบิรก – นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาทติ
สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซลทวาลด–ทะเลสาบเบรียนซ
เมืองอินเทอรลาเกน 

4 

เมืองกรินเดลวัลท – สถานีรถไฟกรนิเดลวัลด เทอรมินอล 
ขึ้นเคเบิ้ลคาร Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร
ธารน้ําแข็งขนาดใหญ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ําน้ําแข็งพันป 
เมืองมองเทรอซ – ปราสาทชิยง–เมืองเวเวย – เมืองโลซานน

5 
เมืองโลซานน – มหาวิหารโลซานน – หมูบานเชเบรอส 
เมืองเบิรน – บอหมีสีน้ําตาล–ถนนบาหนฮอฟพลัทซ 
หอนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม – ศาลาวาการเมืองเบิรน 

6 สนามบินซูริค– สนามบินชางงี 
7 สนามบินชางงี–สนามบินสุวรรณภูมิ 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง 

  
ยานเมืองเกาซูริค 

โบสถเซนตปเตอร–โบสถฟรอมุนสเตอร 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  

อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก  
  

ตลิส – ถ้ําธารน้ําแข็ง  
ทะเลสาบเบรียนซ   

นเดลวัลด เทอรมินอล  
สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร 

ถ้ําน้ําแข็งพันป – ลานสฟงซ 
เมืองโลซานน 

  

หมูบานเชเบรอส – ชมไรองุนริมทะเลสาบ  
ถนนบาหนฮอฟพลัทซ – ประตูเมืองโบราณ  

ศาลาวาการเมืองเบิรน – เมืองซูริค 
  

  
  

 โรงแรม เยน็ 
  

 

HOTEL IBIS STYLES 
LUCERNE 

หรือเทียบเทา  

 

HOTEL CRYSTAL 
INTERLAKEN 

หรือเทียบเทา  

 

HOTEL AQUATIS 
LAUSANNE 

หรือเทียบเทา  

 

HOTEL IBIS MESSE 
AIRPORT 

หรือเทียบเทา  

  
  



 

BKK  SIN

SQ713 20.10 

  
ZRH  SIN

SQ345 11.45 

  

วนัเดนิทาง ราคาทวัร
พกัหองละ 

15 – 21 กมุภาพนัธ 2566 75,990

21 – 27 มนีาคม 2566 79,990

28 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2566 79,990

27 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 81,990

02 – 08 พฤษภาคม 2566 79,990

14 – 20 มถินุายน 2566 79,990

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน 

 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หวัหนาทวัร ทานละ 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน
นักทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยื่น โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทา

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรณุาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 

กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 
2. อตัราคา่บรกิารนี' จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 

ในการเลื,อนการเดนิทาง หรอืเปลี,ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร 
3. ท่านที,ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 2วเครื,องบนิ

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี,ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า
4. นกัท่องเที,ยวที,ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ 

60 วนั หากระยะเวลาน้อยกวา่ที,ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ :ในการขอวซ่ีาประเภทอื,นซึ,งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน

 
 
 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ

SIN SIN 

 
23.30 SQ346 01.40

  
SIN SIN 

 
05.55+1 SQ708 09.30

  

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม
ตัว๋เครือ่งบนิ

,990 72,990 60,990

79,990 76,990 64,990

79,990 76,990 64,990

81,990 78,990 66,990

79,990 76,990 64,990

79,990 76,990 64,990

เดก็อายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 15

อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หวัหนาทวัร ทานละ 2,500
าเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวนั

นักทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยื่น โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทา
 

กรณุาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที,เหลอื 
วนั ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั 'น 

อตัราคา่บรกิารนี' จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึ'นไป ในแต่ละคณะ กรณีที,มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที,กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :
ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ,มขึ'น เพื,อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ

ตั 2วเครื,องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที,เจา้หน้าที,ทุกครั 'งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื,องจากสาย
ลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที,เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 'น

นกัท่องเที,ยวที,ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื,อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 
งตน้ ขอสงวนสทิธิ :ในการขอวซ่ีาประเภทอื,นซึ,งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน

อัตราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

โดยสายการบนิ SINGAPORE  

 ZRH 

 
01.40 08.15 

  
 BKK 

 
09.30 11.00 

  

ราคาทวัรไมรวม 
ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

60,990 10,000 

64,990 10,000 

64,990 10,000 

66,990 10,000 

64,990 10,000 

64,990 10,000 

15,000 บาท 

2,500 บาท 
ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวนั) 

นักทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยื่น โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน 

และชําระส่วนที,เหลอื 30วนั ก่อนการเดนิทาง 

ท่าน ขึ'นไป ในแต่ละคณะ กรณีที,มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที,กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :
ปรบัราคาเพิ,มขึ'น เพื,อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

กรณุาสอบถามที,เจา้หน้าที,ทุกครั 'งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื,องจากสาย
และการแนะนําจากเจา้หน้าที,เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 'น 

ส่งเอกสารเพื,อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
งตน้ ขอสงวนสทิธิ :ในการขอวซ่ีาประเภทอื,นซึ,งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

เวลาออก             

เวลาออก             



 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิชางง ี
 
 
17.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
20.10 ออกเดินทางสู สนามบินชางงปีระเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่SQ 713 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ2ช่ัวโมง 30 นาที 
 
Day2 สนามบินชางงี– สนามบินซูริค –เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ป

เตอรโบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน
ออกัสตินเนอรกาสเมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 

 

 
23.10 เดินทางถึง สนามบินชางงปีระเทศสิงคโปรและรอตอเคร่ือง  
03.15 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนดโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่SQ 

346 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)ใชเวลาเดินทางประมาณ 12ช่ัวโมง 40 นาที 
07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนดผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตาม

ระเบียบการของสนามบิน 
นําท าน เดินทาง สู เ มื อ ง ซู ริค (Zurich)เ มืองที่ มี ขนาดใหญที่ สุ ดของ
สวิตเซอรแลนด เมืองซูริคขึ้นช่ือเร่ืองมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณที่มี
งานสถาปตยกรรมแบบเกา ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองที่มีคุณภาพ
ชีวิตดีที่สุดในโลก 
นําทานเยี่ยมชมบรรยากาศยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม 
โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church)โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 
1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงที่สวยงาม ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (St. 
Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหนาปดนาฬิกาที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเสนผานศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 
เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา  

 
ทํามาต้ังแตป ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถแหงน้ียังเปนโบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร 
(Fraumunster Abbey) ช่ือเร่ืองงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน นําทาน
เดินทางสู ปอมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ปอมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริม
แมนํ้าลิมมัท (Limmat River) ปจจุบันเปนที่พักผอนหยอนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองช้ันเยี่ยมจุดหน่ึงของ
ชาวเมือง  
 
 
 
 



 
 
 
นําทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซูริค เปนเขตปลอดรถ 
เหมาะแกการเดินชมอาคารบานเรือนสไตลยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเปนแหลงของเกาช้ันเยี่ยม มีรานคา
จําพวกงานฝมือและงานศิลปะอยูเปนจํานวนมาก  
นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse)เปนยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง มีความยาว
ประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหง
หน่ึงของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ต้ังของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเคร่ืองประดับ ราน
น า ฬิ ก า แ ล ะ โ ร ง แ ร ม ร ะ ดั บ ห รู  ถั ด จ า ก ถ น น บ า น โ ฮ ฟ ซ ต ร า ส เ ซ อ  คื อ  ถ น น อ อ กั ส ติ น เ น อ ร ก า ส 
(Augustinergasse)ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมาต้ังแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ต้ังของอาคาร
บานเรือนที่มีหนาตางไมแกะสลัก สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของ  
ประเทศสวิตเซอรแลนดที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  
นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติ
ในประเทศฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ. 1792  
นําทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)ซ่ึงมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคา
ที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

 ค่ํา        อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day3 เมืองเอนเกลเบิรก – นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิตลิส–ถ้ําธารน้ําแข็ง –สะพานแขวนทอดยาว –เมืองอิเซลทวาลด  
             ทะเลสาบเบรียนซ – เมืองอินเทอรลาเกน 

 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเอนเกลเบิรก (Engelberg)(ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิรก เปนเมืองที่ต้ังของ
ยอดเขาทิตลิส เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลที่ 10,623 ฟุตนําทานขึ้นกระเชา ที่ทิตลิส เราจะ
ไดขึ้นกระเชาลอยฟาที่หมุนได 360องศาตลอดการเดินทาง 5 
นาที เจาแรกของโลก ที่เรียกวาTItlisRotairจากสถานีกลางไป
ยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลทํา
ใหคุณไดชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหนาผาหินสูงชัน 
และยอดเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะที่อยูหางไกลออกไป 
 
 
 



 
นําทานชม ถ้าํธารน้าํแขง็ (Glacier Cave)อาบดวยแสงสีฟาเทอรควอยซสลัว เปนนํ้าแข็งที่มีอายุมากถงึ 5,000 
ป มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใตพ้ืนผิวธารนํ้าแข็ง 10 เมตร ผานอุโมงค และไปยังจุดชมวิว  
นําทานเดินชมสะพานแขวนทอดยาวTitlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 3,041 เมตร สูงจากพ้ืน 500 เมตร 
สะพานแขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเปนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกดวย อิสระ
ใหทานถายรูปและพักผอนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 

เทีย่งบริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานสู เมืองอิเซลทวาลด (Iseltwald)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง) พาทานถายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซLake Brienzเปนทะเลสาบ
สีมรกตที่เงียบสงบ อยูทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลปหน่ึงในฉากซีรีย
เกาหลีใตเร่ือง Crash Landing on You 
นําทานสู เมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลวา 
“เมืองระหวางสองทะเลสาบ” เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune 
Lake)และ ทะเลสาบเบรียนซ (Brienz Lake)ทะเลสาบสีฟาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดานหนาหลังดวย
เทือกเขาเขียวชะอุม  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษ Fondue 
ที่พัก Hotel Crystal Interlakenระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day4 เมืองกรินเดลวัลท – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด เทอรมินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคารEiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร

เกล็ทเชอรธารน้ําแข็งขนาดใหญ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ําน้ําแข็งพันป – ลานสฟงซ – ธารน้ําแข็ง– เมืองมองเท
รอซ – ปราสาทชิยงเมืองเวเวย –เมืองโลซานน 

 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองกรินเดลวัลท (Grindelwald)เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอรแลนด
เปนที่ต้ังของ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด เทอรมินอล (GrindelwaldTerminal Station)นําทาน ขึ้นเคเบิ้ลคาร
EigerExpress พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอรมีความสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางทางขึ้นสูยอดเขา ทานจะไดผานชมความสวยงามที่
ธรรมชาติสรรคสราง คือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ บริเวณเชิงเขากอนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอรค
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาที่
สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก นําทานเขาชมถ้ําน้ําแข็งพันป (Ice 
Palace)เปนถ้ํานํ้าแข็งพันปที่ไมมีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธารนํ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร 
ภายในจะมีผลงานศิลปะเปนนํ้าแข็งแกะสลักอยูตามจุดตางๆ และลานสฟงซ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับ
ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด สัมผัสกับภาพ
ของ ธารน้ําแข็ง (Aletsch Glacier)ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 
เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไมควรพลาดกับการ
สงโปสการดโดย ที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ทานนึกถึงในชวงเวลาที่ดีที่สุด  
 
 
 
 



 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมสามารถรองรับคณะได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินําทานรับประทานอาหารที่
ภัตตาคารในเมืองใกล เคียงเปนการทดแทน และไมสามารถคืน
คาใชจายใหทานไดไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ  
น่ังรถไฟไตเขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร
โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคารEigerExpressเพ่ือมายัน

สถ า นี ร ถ ไ ฟก ริน เ ด ล วั ล ด  เท อ ร มิ น อ ล  (GrindelwaldTerminal 
Station)** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยูกับสถานการณ 
และ สภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนา
กับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ  

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆที่ต้ังอยูบน
ชายฝงทะเลสาบเจนีวา นําทานถายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon 
Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดย
บานของซาวอยตอมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรนีส ปจจุบันเปนของ
รัฐโวดและถูกจัดใหเปนสวิสทรัพยสินทางวัฒนธรรมของชาติ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 

30 นาที) เมืองเล็กๆที่ต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองตน
กําเนิดของบริษัทเนสทเล และยังเปนบานของนักแสดงตลก ชารลี แชป
ลิน ในชวงทายของชีวิตอีกดวย นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์

ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) และนําทานถายรูปคูกับส้อม (The Fok Alimentarium)ที่อยูกลางทะเลสาบเจนีวา
ซ่ึงถือเปนสัญลักษณของเมืองเวเวยเลยก็วาได 
นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Hotel Aquatis Lausanneระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day5 เมืองโลซานน – มหาวิหารโลซานน – หมูบานเชเบรอส – ชมไรองุนริมทะเลสาบ – เมืองเบิรน – บอหมีสีน้ําตาล  
            ถนนบาหนฮอฟพลัทซ – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซทคลอ็คเคนทรมั – ศาลาวาการเมอืงเบริน –เมอืงซรูคิ 

 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผานชมจุดสําคัญตางๆของเมือง อาทิเชนมหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ 
(University of Lausanne)มหาลัยที่เกาแกแหงหน่ึงของโลก  
ผานชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) , พิพิธภณัฑ์โอลิมปิกสากล 
(The Olympic Museum)  
 
 
 



 

นําทานเดินทางสู หมู่บ้านเชเบรอส(์Chexbrs)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง)ณ เมืองลาโวซ์ (Lavaux)เช
เบรอซ ์เป็นหมู่บา้นที,ปลกูไวน์ และมไีวน์ยี,หอ้ต่างๆมากมาย ที,นี,ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรกัองุ่นและไวน์เลศิรส เนินเขารมิทะเลสาบที,เตม็
ไปดว้ยไร่องุ่นเรยีงรายเป็นระยะทางมากกว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งทําไร่องุ่นและผลติไวน์ที,โด่งดงัจนได้รบัการขึIนทะเบียนมรดก
โลก นําท่านผ่านชมหมู่บา้นไปสูไ่ร่องุ่นรมิทะเลสาบและชมสถานที,สาํคญัต่างๆของหมู่บา้น อสิระใหท้่าถ่ายรปูชมเมอืงตามอธัยาศยั 

** การชมไรองุนขึ้นอยูกับฤดูกาลเปนสําคัญ จะมีไรองุนใหทานชมถึงส้ินเดือนตุลาคมโดยประมาณ** 

 
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน์ (Bern)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เบิรนเปนเมืองหลวงของ

สวิตเซอรแลนด ซ่ึง Bern แปลวา  Bear หรือ หมี น่ันเอง นําทานเยี่ยมชมเมืองเบิรน ซ่ึงเปนเมืองเก่าแก่ทีLได้รบั
การขึIนทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ผานชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrumpaulklee) เปนพิพิธภัณฑที่ทุมเทใหกับศิลปน พอลคลี เปนการออกแบบของ

สถาปนิกชาวอิตาเลียน ซ่ึงงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑน้ี เปนของ พอลคลี นําทานเดินทางสู บ่อหมีสี
นํIาตาล Bear Park)สัตวที่เปนสัญลักษณของเมืองนําทานเดินทางสู ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหนา
สถานีรถไฟเปนถนนสายหลักที่มีรานอาหาร รานคา ตางๆมากมาย นําทานชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR 
Prison Tower) , นํIาพุปีศาจกินเดก็ (KindlifressenBrunnen) , หอนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR 
Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)อิสระใหทานถายรูปและชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทนเดินทางสู  เมืองซูริค (Zurich) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Hotel IBIS MESSE AIRPORTระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี 
 
 
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง 
 นําทานเดินทางสู สนามบนิซูรคิประเทศสวิตเซอรแลนด 
11.45 นําทานเดินทางสู สนามบนิชางงปีระเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่SQ 

345 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ12 ช่ัวโมง30 นาที 

 
Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
05.55 เดินทางถึง สนามบนิชางงปีระเทศสิงคโปรเพ่ือรอการเปลี่ยนเคร่ืองกลับสูกรุงเทพฯ 
07.10 นําทานเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่ 
             SQ 706  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)ใชเวลาเดินทางประมาณ2ช่ัวโมง 30 นาที 
08.35 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 

 

 

 



 
 
 
 

 


