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1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG)  พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

2 ซูริค-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์จุดชมววิลินเดนฮอฟ-ช้อปป้ิงถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ 
 เมืองซุก-เก็บเชอร่ีสดในสวน-โบสถอ์อสวอรล์-ร้านชา่งทอง ลอริ เฮาส ์

 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เที่ยวบินที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

07.50 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
น าทา่นเดินทางสู ่ ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ย่านเก่าเเก่ใจกลางเมืองซูริค นกัท่องเท่ียวและชาวเมือง
นิยมมาชมวิว โดยเพ่ือนๆ จะไดส้มัผสักบับรรยากาศของยคุกลางท่ีมีความวินเทจดว้ยถนนท่ีเป็นหินเเละ
มีตรอกซอกซอยมากมาย สองขา้งทางจะเป็นบา้นเรือนในเเบบยคุกลางท่ีมีกลิ่นอายของความเป็นโรมนั
อยู่อยา่งเตม็เป่ียม ยิ่งท าใหย้่านเเหง่นีก้ลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามเเละนา่ประทบัใจ
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ในการไปเยือนอยา่งมากเลยทีเดียว และจดุทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจในยา่นนีก็้คือ Lindenhof Hill ท่ีจะอยู่
สูงขึน้ไป เป็นท่ีนิยมของชาวเมืองซูริกท่ีมานั่งพกัผ่อน ปิกนิค และสามารถมองเห็นวิวเมืองซูริค แม่น า้ 

Limmat รวมทัง้ชมความงดงามของโบสถเ์ก่าแก่ของเมืองทัง้ 3 โบสถ ์คือ Augustinerkirche, St. 

Peter’s เเละ The Fraumnster รวมทัง้ยงัมีคาเฟ่นา่รกัๆ และรา้นท าขนมใหไ้ดไ้ปลองลิม้ชิม 
จากนัน้น าท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช่ื้อว่าแพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลกเพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีมี้รา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น า
ของโลก ท่ีสมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  
น าทา่น เข้าสวนเก็บเชอรร่ี์ เมืองซุกแหล่งปลกูเชอรร์ี่ขึน้ช่ือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์มีเชอรี่สายพนัธุ์
ตา่งๆ มากกวา่ 5,000 สายพนัธุ ์ท่ีน  ามาท าเคก้เชอรร์ี่ ไวนเ์ชอรร์ี่อนัขึน้ช่ือของเมืองนีอี้กดว้ย 
(หมายเหต ุ: หากสวนเชอร์รี่ปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลีย่นโปรแกรมโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ เก็บสตอ
เบอร์รี ่หรือ ลูกพรุน แทน) 

จากนัน้น าชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่ง
ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 13 ชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอร์ล (St.Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิ์สิทธ์ิท่ี
ส  าคญัของเมือง ตวัโบสถ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยก
ยอ่งว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยท่ีสดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์น าท่านเย่ียม
ชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป รา้นคา้
ท่ีผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดั
แสดงพิพิธภณัฑศ์ลิปะล า้คา่และเครื่องประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) ณ Aklin Restaurant ร้านอาหารที่
ได้รับรางวัล Michelin Guide 
1. Soup of the day : Creamy vegetables soup Aklin 

2. Grilled Swiss steak of Pork, Mixed wild rice, Vegetables julienne, sauce of Soja-

Honey and Ginger 

3. Homemade fruity sorbet 

4. 1 Glass of wine, beer or soft drink 

พักที ่  Hotel Parkhotel, Zug หรือเทียบเท่า 
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3 กรินเดลวาลด-์น่ังกระเช้า Eiger Express ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา-หมู่บ้านเมอรเ์รน 
หมู่บ้านกมิเมลวาลด-์ทีพ่ักบนหมู่บ้านเมอรเ์รนววิหลักล้าน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลกตัง้อยูใ่นหบุเขา
รายลอ้มดว้ยภเูขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนตกิท่ีสดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ท่ีแสนโรแมนตกิ  
เดนิทางขึน้ ยอดเขาจุงเฟรา โดย กระเช้าลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส (Eiger Express) เปิดท าการ
เม่ือตน้เดือนธนัวาคมท่ีผา่นมา พรอ้มกบัอาคารสถานีใหม่ กรินเดลิวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund 

Terminal) และอาคารใหมข่อง สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher) ซึ่งเป็นจดุเช่ือมตอ่กบัรถไฟ

ยงุเฟราท่ีจะน าผูโ้ดยสารสู่ยอดเขายงุเฟรายอค 
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กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานีกรนิเดลิวาลด ์กรุนด ์สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที 
ท าใหส้ามารถเดนิทางขึน้ถึงสถานีท่ียอดยงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไมเ่กิน 
45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดนิทางโดยรถไฟแบบเดมิไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดลิ
วาลดส์ูไ่คลเน ่ไชเดกก ์เพ่ือตอ่รถไฟยงุเฟราไปยงัสถานียงุเฟรายอค) เม่ือถึงยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผสั
กบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี และงาน 
แกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร
น า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสัและเลน่สนกุกบัการเลน่หิมะ
อยา่งเตม็ท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา Restuarationsbetriebe Jungfraujoch 

สมควรแก่เวลาน าทา่นลงจากยอดเขาจงุเฟรา 
น าท่านเดินทางสู่  ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) เพ่ือนั่ งเคเบิล้คาร์ไปยัง  หมู่บ้านเมอร์เรน 

(Murren)  ในต านานท่ีไดข้ึน้ช่ือวา่งดงามท่ีสดุแหง่หนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต ์
ท่ีอยู่ในออ้มกอดของขุนเขาท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา 
(Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเกอ (Eiger) ใหไ้ดช่ื้นชมและดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความ
งามดว้ยตาตนเองสักครัง้ในชีวิต น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยัง   หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ 
(Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามยิ่งนัก ใชเ้วลาเดินเล่น

ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Alpenruh Restaurant 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนลา้นทา่มกลางเทือกเขาแอลป์ 
 

4 ยอดเขาชลิธอรน์-Skyline View Platform-ทะเลสาบเบลาเซ-ทะเลสาบโอเอชชเิน่น 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน  ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์ (Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเล่ืองช่ือทัง้ 3 ยอด
เขา จงุเฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่งใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อ
ดงัอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยคัฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กบัฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีมี้พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อค
ทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนด์
หรือสาวบอนดก์ันไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกับทศันียภาพอันสวยงามของยอดเขา 

พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท่ี้ Skyline View Platform 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนชิลธอรน์  Piz Gloria 

น าท่านเดินทางลงสู่ ชเตเคิลแบรก์ (Stechelberg) โดยเคเบิล้คาร ์น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ 
(Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอรแ์ลนดท์ะเลสาบนีน้  า้เทอรค์วอยส ์เป็น
ท่ีๆใชไ้วส้  าหรบัเพาะพนัธุ ์ปลาเทราซ ์ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจดุเดน่ของสีน า้ทะเลสาบมี
สีน า้เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพืน้ดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซแ์หวกว่ายใน
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ทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึน้ช่ือว่า Blausee Blue Trout  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบท่ีมี
ความสวยงามแหง่นี ้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอรส์เทก (Kandersteg) เพ่ือน าท่านน่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีบรรจบ
ขอ ง น ้ า แ ข็ ง จ า ก  4 ยอด เ ข า  ไ ด้ แ ก่  Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn แ ล ะ 
Doldenhorn เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัผูท่ี้รกัธรรมชาติและนกัเดนิทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุน่ขึน้ 20 
องศาเซลเซียสในช่วงฤดรูอ้น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ไดถู้กจัดขึน้ทะเบียนจากองคก์ร
ยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn 

UNESCO World  
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Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนั่งรถเล่ือนบนรางลงภเูขาใหท้า่น
ไดส้นกุสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เดก็และผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดไดก้บัหวัหนา้ทวัร)์  
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมูบ่า้นเล็ก ทา่มกลางภเูขา) 
 

5 แคนเดอรส์เทก-เฟียช-์อเล็ตชอ์ารีนา-เมืองเซอรแ์มท 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เฟียช ์(Fiesch)  เพ่ือต่อเคเบิล้คารไ์ปชม ธารน ้าแข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) 
อเล็ตชอ์ารีนา (Aletsch Arena) ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาเอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารน า้แข็งแห่งนี ้สามารถขึน้ได ้3 จุด คือ มูสฟลูห ์(Moosfluh) เบตตเ์มอร์
ฮอรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอรน์ (Eggishorn)  อิสระใหท้า่นทา่นชมความงดงามของกลาเซีย

ตามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา  Alpenlodge Kuhboden 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองแทสซ ์(Tasch) เพ่ือต่อรถไฟเขา้สู่  เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) หมู่บา้นใน
สกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท่ี์ใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดนิเทา่นัน้  
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น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบ
ขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 

6 แคนเดอรส์เทก-เฟียช-์อเล็ตชอ์ารีนา-เมืองเซอรแ์มท 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านสู่  สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn) ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ

ฟันเฟืองสู ่ ยอดเขากอรน์าแกรท (Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทศันอ์นังดงามของ
หิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการ
เล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ  ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดท่ีมีปลาย
คุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 
Thunder ในสวนสนกุดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken)  เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แหง่ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  
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อิสระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผ่อน หรือไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Hotel Krebs, Interlaken เมนูพเิศษ !!  Fondue 

พักที ่  Hotel Lindner Grand Beau Rivage หรือเทยีบเท่า 
 

7 สะพานอเิซลทว์าลด ์(Iseltwald)-ลูเซิรน์-สิงโตหนิแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล 
พักหรูวิวแสนล้าน พร้อมสระว่ายน า้แบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ท่ี  สะพานอิเซลทว์าลด ์(Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์  (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้าก
ท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  
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ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

น าท่านถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแตล่ะชอ่งของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ 
บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปป้ิงสินคา้ชั้นดี ท่ีมี
ช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
             น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท่ีรีสอรท์ระดับ5ดาวสดุหรูอลงัการพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรท่ีดีท่ีสดุ

แห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์ไม่ว่าจะเป็นสปา, สระว่ายน า้ในร่ม, สระว่ายน า้กลางแจง้, หอ้งออกก าลัง
กาย ต้งัอยู่หนือทะเลสาบลเูซิรน์ ท่ามกลางบรรยากาศ ของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวติเซอร์
แลนด ์ด่ืมด ่ากบัภาพความสวยงามวิวทิวทศันต์ระการตาของ ทะเลสาบและเมืองลเูซิรน์ เบือ้งล่าง ท่ีจะ
สรา้งความประทับใจใหท้่านไม่รูลื้ม อิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยัอย่างเต็มอ่ิม มีเวลาใหท้่านไดใ้ช้
บริการ “Hammetschwand Lift” ลิฟทก์ลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป บริเวณจุดชมวิวHammetschwand 
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บนท่ีราบเบอรเ์กน้สตอ็กท่านสามารถชมวิวทิวทศันข์องทะเลสาบลเูซิรน์ อนัสวยงามในมมุกวา้งท่ีถกูโอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขา 

 เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารของโรงแรม แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star พร้อมชม
วิวความสวยงามของทะเลสาบยามค ่าคืน  

พักที ่  Burgenstock Resort Alpine & Lake View หรือเทยีบเท่า 
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8 ชูริค-กรุงเทพ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.30 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที ่TG971 

(13.30-05.30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 

 

9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

ศกุร-์เสาร ์ 03-11 มิถุนายน 65 178,999 178,999 55,900 

ศกุร-์เสาร ์ 22-30 กรกฎาคม 65 178,999 178,999 55,900 

ศกุร-์เสาร ์ 12-20 สิงหาคม 65 178,999 178,999 55,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
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