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วันที ่1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที ่2 ซูริค - เบิรน์ เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน ์- มงเทรอซ ์
00.35 น. เดินทางสู่นครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูรคิ รถโคช้รอรบัแลว้เดินทางสู่กรุงเบิรน์ นครหลวงอนังามสงา่ของประเทศ และเป็นเมือง

มรดกโลกอนัล า้คา่ที่ไดร้บัการอนรุกัษ์มาสู่ปัจจบุนั เบิรน์ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศ
ใหส่้วนหน่ึงของเบิรน์เป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้ครอ่ม
อยู่ครึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์  จตัรุสัรฐัสภา และย่านเมืองเกา่ที่มีรา้นคา้เรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พทุี่ตัง้อยู่กลาง
ถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มถีนนคนเดินท่ีสวยงามอกีเสน้หนึง่ของยโุรป สมกบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ ชม
บ่อหมีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง แลว้น าคณะไปชมววิทิวทศันเ์มืองมรดกโลกแบบพาโนรามาบน Rosengaten 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่เมืองโลซานน ์เมืองที่คนไทยรูจ้กัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ทรงส าเรจ็การศกึษาจากเมืองนีอ้กีดว้ย ผ่านชมเมืองเวเวย่ ์ ที่แมแ้ต่ศลิปินตลก “ชาลี 
แชลปปลิน้” แห่งฮอลลีวูด้ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ที่นี่ในบัน้ปลายชวีิต สู่จดุหมายปลายทางที่เมือง มงตเ์ทรอซ ์
เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนวีา ซึง่ไดร้บัสมญานามว่ารเิวยีรา่แหง่
สวิตเซอรแ์ลนด ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Eden Palace Au Lac Hotel Montreux **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่3 มงตเ์ทรอซ ์- ทาสซ ์- แซรม์ัท - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแซรม์ทั เมืองที่ไมอ่นญุาตใหร้ถยนตว์ิ่ง และเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก

และอากาศบรสิทุธ์ิ ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
สญัลกัษณข์องสวติเซอรแ์ลนด ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านสู่สถานเีคเบิล้คาร ์Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ท่ี

สงูถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามา
วิว ไต่ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มท
เทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงตบ์ลงัก ์ชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุ
ในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ หลงัจากนัน้ อิสระตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพษิ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็น
เมืองสวรรคข์องนกัสกี   

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Ambassdor Zermatt **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่4 รถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส - อนัเดอรแ์มท - ลกูาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าท่านนั่งรถไฟสายกลาเซยีรเ์อ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟด่วนท่ีวิง่ชา้ที่สดุในโลก วิง่ผ่านภมูิประเทศที่

งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค ์ สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่
เมตร ตลอดเสน้ทางทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ที่
พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเขา้สูเ่มือง อนัเดอรแ์มท จดุเดน่ของเสน้ทางรถไฟนีค้ือการชมววิพาโนรามาผ่าน
กระจกบานใหญ่ในมมุมอง 180 องศา  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 รถรอรบัท่านแลว้เดินทางผ่านเมอืงลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ จนเขา้สู่เขตทะเลสาบ

โคโม ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามที่สดุของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบ 
เสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งนี ้ ผ่านเมืองตากอากาศที่
เรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศนูยร์วมชนชัน้สงูและบคุคลมีชื่อเสียงของยโุรป ถึงเมืองซอนดรโิอ 
(Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถกูผนวกรวมอยู่กบัอาณาจกัรลอมบารด์ี และ
ถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Romantik Grand Hotel Della Posta **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่5 ทริาโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - ซังมอริทซ ์- อินเทอลาเกน้ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เกา่แก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ เป็นเวลา

กว่าหน่ึงศตวรรษมาแลว้ที่เปิดใหบ้รกิารนกัท่องเที่ยว น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุ
ตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์ 55 แหง่ และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ 
BRUSIO ที่มีชื่อเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา อีกหนึง่ความประทบัใจ
และความทรงจ าในประสบการณท์ี่หาชมไดย้าก สู่จดุหมายปลายทางที่เมือง ซงัตม์อรทิซ ์ เมืองฟา้ครามน า้ใส เป็น
เมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบในปีค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้
มีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดบัเวิลดแ์ชมป์เป้ียนชิพ และโอลิมปิก
มาแลว้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเกน้ เมืองที่มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรน์เนอร-์โอเบอรล์นัด ์ ชื่อของ

เมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั          
อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Kreb Interlaken **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่6 กรินเดอวาลด ์– Cable Car สูย่อดเขายูงเฟรา - อนิเทอลาเก้น 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. สู่เมืองกรนิเดอวาลด ์ จดุสตารท์ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร 

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึน้พิชติยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้า
ขนาด 26 ที่นั่งพรอ้มหนา้ต่างกวา้งเพื่อชมวิวทวิทศันแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 
47 นาท)ี บนยอดเขามกีิจกรรมมากมายใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จดุชมววิที่สงูที่สดุในยโุรป และ 
Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แขง็ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของ ธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าชอ้คโก
แล็ต  Alpine Sensation อีกหนึง่กิจกรรมที่นา่สนใจ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
 น าคณะเดินทางลงจากยอดเขา แลว้เปล่ียนขึน้รถโคช้เขา้สู่เมืองอนิเทอลาเกน้ อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองที่เรยีง

รายไปดว้ยรา้นคา้, บา้นแบบชาเล่ตส์ไตล ์ และอิสระใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดีของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู 
ของที่ระลกึ และชอ้คโกแลตอนัเล่ืองชื่อ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Kreb Interlaken **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่7 อินเทอลาเกน้ - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกจิที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายแลกเปล่ียนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ 

และเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 
วันที ่8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.50 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
หมายเหตุ      ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่
พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาท ิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถงึการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 
หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัท ฯ ไดม้ี
การตกลงช าระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้
ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 
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23-30 เม.ษ. 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

30 เม.ย. – 07 พ.ค. 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

07-14 พ.ค. 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

21-28 พฤษภาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

18-25 มิถุนายน 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

09-16 กรกฎาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

23-30 กรกฎาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

6-13 สิงหาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

20-27 สิงหาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

03-10กันยายน 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

15-22 ตุลาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

22-29 ตุลาคม 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 


