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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 

สนามบนิชางง ี– สนามบนิซรูคิ  – เมอืงซรูคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซรูคิ  

โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์– โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์– โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์

ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนเีดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  

ถนนออกสัตอนเนอรก์าส – เมอืงลเูซริน์ – อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั  

สะพานไมช้าเปล 

   

HOTEL IBIS 

STYLES LUCERNE 

หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมอืงเอนเกลเบริก์ – น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ – ถ ้าธารน ้าแข็ง  

สะพานแขวนทอดยาว – เมอืงอเิซลท์วาลด ์– ทะเลสาบเบรยีนซ ์

เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 
   

HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN 

หรอืเทยีบเทา่  

4 

เมอืงกรนิเดลวลัท ์– สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล  

ขึน้เคเบิล้คาร ์Eiger Express – สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์

ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่– ยอดเขาจงุเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพันปี – ลานสฟิงซ ์

เมอืงมองเทรอซ ์– ปราสาทชยิง – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงโลซานน ์

   

HOTEL AQUATIS 

LAUSANNE 

หรอืเทยีบเทา่  

5 

เมืองโลซานน์ – มหาวหิารโลซานน์ – หมู่บา้นเชเบรอส ์– ชมไร่องุ่นริม

ทะเลสาบ  เมอืงเบริ์น – บ่อหมสีนี ้าตาล – ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ ์– ประตู

เมอืงโบราณ  

หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม – ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ – เมอืงซรูคิ 

   

HOTEL IBIS MESSE 

AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิซรูคิ – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

17.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 

20.10 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่ SQ 

713 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day 2 สนามบนิชางง ี – สนามบนิซูรคิ – เมอืงซูรคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ – โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์ – 

โบสถเ์ซนต ์ ปีเตอร ์ - โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์– ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนเีดอรด์อรฟ์ – ถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตนิเนอรก์าส - เมอืงลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้า

เปล 

 

23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง  

03.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ 346 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 40 นาท ี

07.15 เดนิทางถงึ สนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตาม

ระเบยีบการของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ เมอืงซรูคิขึน้ชือ่

เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเกา่ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

ทางเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในล าดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลก  

น าทา่นเยีย่มชมบรรยากาศ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town) ผา่นชม โบสถห์อคอยกรอสมนุ

เตอร ์ (Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคูส่งูระฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภายในมงีาน
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ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ ปีเตอร ์ (St. Peter’s Chruch) 

หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป โดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 

5 ใบทีต่บีอกเวลามาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์หง่นีย้งัเป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ผา่นชม 

โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์ (Fraumunster Abbey) ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี (Stain Glass) มหีนา้ตา่งกระจกสอีนั

สวยงามโดดเดน่ น าทา่นเดนิทางสู ่ ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนนิเขา

ใจกลางเมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมทั (Limmat River) ปัจจบุนัเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ จดุนัดพบ และจดุชมววิเมอืง

ชัน้เยีย่มจดุหนึง่ของชาวเมอืง  

น าทา่นเดนิทางสู ่เขตนเีดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแหง่ของเมอืงซรูคิ เป็นเขต

ปลอดรถ เหมาะแกก่ารเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ของเกา่ชัน้เยีย่ม มี

รา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ส าคญัของ

เมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้

ราคาแพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้น

เครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหร ู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส 

(Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แตส่มยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคาร

บา้นเรอืนทีม่หีนา้ตา่งไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยคุกลาง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่ว

ยอดนยิมอนัดับหนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

น าทา่นถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิ

ธรรมชาต ิ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิตัใิน

ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น าทา่นเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้า

รอยส ์ อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป 

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
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ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 เมอืงเอนเกลเบริก์ – น ัง่กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ – ถ า้ธารน า้แข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมอืงอิ

เซลท์วาลด ์- ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเอนเกลเบริก์ (Engelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงเอนเก

ลเบริก์ เป็นเมอืงทีต่ัง้ของยอดเขาทติลสิ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเขตภาคเหนอื สงูเหนอืระดับน ้าทะเลที ่10,623 

ฟตุ  

น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทีห่มนุได ้ 360 องศาตลอดการเดนิทาง 5 นาท ี เจา้แรกของโลก ทีเ่รยีกวา่ 

TItlis Rotair จากสถานกีลางไปยงัสถานยีอดเขามคีวามสงูที ่3,020 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ท าใหค้ณุไดช้ม

ววิแบบพาโนรามาอนังดงามของหนา้ผาหนิสงูชนั และยอดเขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะทีอ่ยูห่า่งไกลออกไป   

น าทา่นชม ถ า้ธารน า้แข็ง (Glacier Cave) อาบดว้ยแสงสฟ้ีาเทอรค์วอยซส์ลวั เป็นน ้าแข็งทีม่อีายุ

มากถงึ 5,000 ปี มทีางเดนิยาว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ืน้ผวิธารน ้าแข็ง 10 เมตร ผา่นอโุมงค ์และไปยงัจดุชมววิ  

น าทา่นเดนิชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ทีส่งูจากระดับน ้าทะเล 3,041 เมตร สงูจาก

พืน้ 500 เมตร สะพานแขวนอนัตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถอืเป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรปอกี

ดว้ย อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและพักผอ่นบนยอดเขาตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นสู ่เมอืงอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) พาทา่นถา่ยรปู

กบั ทะเลสาบเบรยีนซ ์Lake Brienz เป็นทะเลสาบสมีรกตทีเ่งยีบสงบ อยูท่างทศิเหนอืของเทอืกเขาแอลป์ หนึง่

ในฉากซรียีเ์กาหลใีตเ้รือ่ง Crash Landing on You  
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น าทา่นสู ่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตัวทีแ่ปลวา่ “เมอืงระหวา่งสอง

ทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์ (Brienz Lake) 

ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถกูขนาบดา้นหนา้หลงัดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่  

ค ่า      บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ Fondue  

ทีพ่ัก  Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

Day 4 เมอืงกรนิเดลวลัท ์ – สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์ เทอรม์นิอล – ขึน้เคเบิล้คาร ์ Eiger Express – สถานี

รถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์- ธารน า้แข็งขนาดใหญ ่– ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น า้แข็งพนัปี – ลานสฟิงซ ์– 

ธารน า้แข็ง – เมอืงมองเทรอซ ์– ปราสาทชยิง - เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงโลซานน ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวลัท ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลวัลด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal Station)  

น าทา่น ขึน้เคเบิล้คาร ์Eiger Express  พชิติยอดเขาจงุเฟรา เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานรีถไฟไอ

เกอรเ์กล็ทเชอร ์ มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่นจะ

ไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง คอื ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่ บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานปีลายทาง

สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ สถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป  

เดนิทางถงึ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึง่ในยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขา

แอลป์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก น าทา่นเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ ้า

น ้าแข็งพันปีทีไ่มม่วีันละลาย เกดิจากการขดุเจาะใตธ้ารน ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมผีลงาน

ศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลักอยูต่ามจดุตา่งๆ และ ลานสฟิงซ ์ จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ สมัผัสกบัภาพของ ธารน ้าแข็ง 
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(Aletsch Glacier) ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คย

ละลาย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่มค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดย 

ทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจงุเฟราไมส่ามารถรองรับคณะได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิน์ าทา่นรับประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น

ไดไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั  

น่ังรถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจงุเฟราสู ่ สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์  โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา 

ลงเคเบิล้คาร ์Eiger Express เพือ่มายนั สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal Station) 

** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาจงุเฟรา ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไม่

สามารถขึน้ชมยอดเขาจงุเฟราได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ทัง้นีท้างบรษัิท

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคัญ  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนวีา  

น าทา่นถา่ยรปู ปราสาทชลิยอง (Chillon Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นทะเลสาบเจนวีา อดตีถกู

ครอบครองโดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอรน์สี ปัจจบุนัเป็นของรัฐโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวสิ

ทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิ

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเวเวย่ ์ (Vevey) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยู่

ดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงตน้ก าเนดิของบรษัิทเนสทเ์ล ่ และยงัเป็นบา้นของนักแสดงตลก ชารล์ ี

แชปลนิ ในชว่งทา้ยของชวีติอกีดว้ย  

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนสุาวรยีช์าล ี แชปลนิ (Charlie Chaplin) และน าทา่นถา่ยรปูคูก่บั  

สอ้ม (The Fok Alimentarium) ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบเจนวีา ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเวเวยเ์ลยก็วา่ได ้
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น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก  Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 เมอืงโลซานน ์– มหาวหิารโลซานน ์– หมูบ่า้นเชเบรอส ์– ชมไรอ่งุน่รมิทะเลสาบ – เมอืงเบริน์ – บอ่หมี

สนี า้ตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์ – ประตเูมอืงโบราณ – หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั – ศาลาวา่

การเมอืงเบริน์ – เมอืงซูรคิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นผา่นชมจดุส าคญัตา่งๆของเมอืง อาทเิชน่ มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์ (University of 

Lausanne) มหาลัยทีเ่กา่แกแ่หง่หนึง่ของโลก  

ผา่นชม มหาวหิารโลซานน ์ (Lausanne Cathedral) , พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล (The 

Olympic Museum)  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเชเบรอส ์ (Chexbrs) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ณ เมอืง

ลาโวซ ์ (Lavaux) เชเบรอซ ์ เป็นหมูบ่า้นทีป่ลกูไวน ์ และมไีวนย์ีห่อ้ตา่งๆมากมาย ทีน่ีถ่อืวา่เป็นสวรรคข์องคนรัก

องุน่และไวนเ์ลศิรส เนนิเขารมิทะเลสาบทีเ่ต็มไปดว้ยไรอ่งุน่เรยีงรายเป็นระยะทางมากกวา่ 30 กโิลเมตร ถอืเป็น

แหลง่ท าไรอ่งุน่และผลติไวนท์ีโ่ดง่ดังจนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก 

น าทา่นผา่นชมหมูบ่า้นไปสูไ่รอ่งุน่รมิทะเลสาบ และชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆของหมูบ่า้น อสิระใหท้า่

ถา่ยรปูชมเมอืงตามอธัยาศัย 

** การชมไรอ่งุน่ขึน้อยูก่บัฤดกูาลเป็นส าคญั จะมไีรอ่งุน่ใหท้า่นชมถงึสิน้เดอืนตลุาคมโดยประมาณ** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เบริน์เป็นเมอืง

หลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์ ซึง่ Bern แปลวา่  Bear หรอื หม ี น่ันเอง น าทา่นเยีย่มชมเมอืงเบริน์ ซึง่เป็นเมอืง

เกา่แกท่ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ผา่นชม เซนทรมั พอล คล ี(Zentrum paul klee) เป็นพพิธิภณัฑท์ีทุ่ม่เทใหก้บัศลิปิน พอลคล ีเป็น

การออกแบบของสถาปนกิชาวอติาเลยีน ซึง่งานภาพประมาณ 40% ในพพิธิภณัฑน์ี ้เป็นของ พอลคล ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืง  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตรัุสหนา้สถานรีถไฟ เป็นถนนสายหลกั

ทีม่รีา้นอาหาร รา้นคา้ ตา่งๆมากมาย น าทา่นชม ประตูเมอืงโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น ้าพปีุศาจ

กนิเด็ก (Kindlifressen Brunnen) , หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) 

ศาลาวา่การเมอืงเบริน์(City Hall of Bern) อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

น าทน่เดนิทางสู ่ เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก  Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 6 สนามบนิซูรคิ – สนามบนิชางง ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

11.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 

345 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day 7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

05.55 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 

07.10 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 

706 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี

08.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 

Flight Detail 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัร ์

ไมร่วม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

12 – 18 ตลุาคม 2565 

SQ 713 / BKK-SIN / 

20.10-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 

01.25-08.15 

SQ345 / ZRH-SIN / 

11.45-05.55 

SQ706 / SIN-BKK / 

07.10-08.35 

69,990 66,990 50,990 12,000 

19 – 25 ตลุาคม 2565 

SQ 713 / BKK-SIN / 

20.10-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 

01.25-08.15 

SQ345 / ZRH-SIN / 

11.45-05.55 

SQ706 / SIN-BKK / 

07.10-08.35 

69,990 66,990 50,990 12,000 

16 – 22 พฤศจกิายน 2565 

SQ 713 / BKK-SIN / 

20.00-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 

01.30-07.50 

SQ345 / ZRH-SIN / 

10.35-06.00 

SQ706 / SIN-BKK / 

07.15-08.40 

67,990 64,990 48,990 12,000 

28 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 

2566 

SQ 713 / BKK-SIN / 

20.00-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 

01.30-07.50 

SQ345 / ZRH-SIN / 

10.35-06.00 

SQ706 / SIN-BKK / 

07.15-08.40 

79,990 76,990 51,990 19,600 

29 ธันวาคม 2565 – 04 มกราคม 

2566 

SQ 713 / BKK-SIN / 

20.00-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 

01.30-07.50 

SQ345 / ZRH-SIN / 

10.35-06.00 

SQ706 / SIN-BKK / 

07.15-08.40 

79,990 76,990 51,990 19,600 
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อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่ดูแล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


