
 

 



 

 

1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG)  พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

2 ซูริค-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์จุดชมวิวลินเดนฮอฟ-ช้อปป้ิงถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ 
 เมืองซุก-เก็บเชอรี่สดในสวน-โบสถอ์อสวอรล์-ร้านชา่งทอง ลอริ เฮาส ์

 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

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

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
น าท่านเดินทางสู ่ ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ย่านเก่าเเก่ใจกลางเมืองซูริค นกัท่องเที่ยวและชาวเมือง
นิยมมาชมวิว โดยเพื่อนๆ จะไดส้มัผสักบับรรยากาศของยุคกลางที่มีความวินเทจดว้ยถนนที่เป็นหินเเละ
มีตรอกซอกซอยมากมาย สองขา้งทางจะเป็นบา้นเรือนในเเบบยุคกลางที่มีกลิ่นอายของความเป็นโรมนั



 

อยู่อย่างเต็มเป่ียม ยิ่งท าใหย้่านเเห่งนีก้ลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเเละน่าประทบัใจ
ในการไปเยือนอย่างมากเลยทีเดียว และจดุท่องเที่ยวที่น่าสนใจในย่านนีก้็คือ Lindenhof Hill ที่จะอยู่

สูงขึน้ไป เป็นที่นิยมของชาวเมืองซูริกที่มานั่งพักผ่อน ปิกนิค และสามารถมองเห็นวิวเมืองซูริค แม่น า้ 
Limmat รวมทัง้ชมความงดงามของโบสถเ์ก่าแก่ของเมืองทัง้ 3 โบสถ ์คือ Augustinerkirche, St. 

Peter’s เเละ The Fraumnster รวมทัง้ยงัมีคาเฟ่น่ารกัๆ และรา้นท าขนมใหไ้ดไ้ปลองลิม้ชิม 
จากนั้นน าท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลกเพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นน า
ของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาที่สวิตเซอรแ์ลนด”์  



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  
น าท่าน เข้าสวนเก็บเชอรร่ี์ เมืองซุกแหลง่ปลกูเชอรร์ี่ขึน้ชื่อของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์มีเชอรี่สายพนัธุ์
ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพนัธุ ์ที่น ามาท าเคก้เชอรร์ี่ ไวนเ์ชอรร์ี่อนัขึน้ชื่อของเมืองนีอี้กดว้ย 
(หมายเหต ุ: หากสวนเชอร์รี่ปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลีย่นโปรแกรมโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ เก็บสตอ
เบอร์รี ่หรือ ลูกพรุน แทน) 

จากนัน้น าชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่ง
ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 ชม โบสถ์เซนทอ์อสวอร์ล (St.Oswald's church) โบสถ์ศก์ดิ์สิทธิ์ท่ี
ส  าคัญของเมือง ตัวโบสถ์สรา้งขึน้ตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน 
สถาปัตยกรรมที่ส  าคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยก
ย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สดุในยุโรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์น าท่านเยี่ยม



 

ชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป รา้นคา้
ท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดั
แสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากที่สว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 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 
 

3 กรนิเดลวาลด-์น่ังกระเช้า Eiger Express ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา-หมู่บ้านเมอรเ์รน 
หมู่บ้านกมิเมลวาลด-์ทีพ่ักบนหมู่บ้านเมอรเ์รนวิวหลักล้าน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สดุในโลกตัง้อยู่ในหุบเขา
รายลอ้มดว้ยภเูขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ที่แสนโรแมนติก  



 

เดินทางขึน้ ยอดเขาจุงเฟรา โดย กระเช้าลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส (Eiger Express) เปิดท าการ
เมื่อตน้เดือนธันวาคมที่ผ่านมา พรอ้มกบัอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund 

Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher) ซึ่งเป็นจดุเชื่อมต่อกบัรถไฟ
ยงุเฟราที่จะน าผูโ้ดยสารสู่ยอดเขายงุเฟรายอค 



 

กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดิลวาลด ์กรุนด ์สูส่ถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที 
ท าใหส้ามารถเดินทางขึน้ถึงสถานีที่ยอดยงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 
45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดิล
วาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟยงุเฟราไปยงัสถานียงุเฟรายอค) เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสั
กบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี และงาน 
แกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและเลน่สนุกกบัการเลน่หิมะ
อย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นุกสนานอย่างเต็มอิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา Restuarationsbetriebe Jungfraujoch 

สมควรแก่เวลาน าท่านลงจากยอดเขาจงุเฟรา 
น าท่านเดินทางสู่  ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) เพื่อนั่ งเคเบิ ้ลคาร์ไปยัง  หมู่บ้านเมอร์เรน 

(Murren)  ในต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ 
ที่อยู่ในออ้มกอดของขุนเขาที่รายลอ้มดว้ยทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา 
(Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเกอ (Eiger) ใหไ้ดช้ื่นชมและดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความ
งามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง   หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ 



 

(Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใชเ้วลาเดินเล่น
ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Alpenruh Restaurant 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

4 ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platform-ทะเลสาบเบลาเซ-ทะเลสาบโอเอชชิเน่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน  ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์ (Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อทัง้ 3 ยอด
เขา จงุเฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อ
ดงัอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กบัฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อค
ทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนด์
หรือสาวบอนดก์ันไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา 

พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนชิลธอรน์  Piz Gloria 



 

น าท่านเดินทางลงสู่ ชเตเคิลแบรก์ (Stechelberg) โดยเคเบิล้คาร ์น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ 
(Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอรแ์ลนดท์ะเลสาบนีน้  า้เทอรค์วอยส ์เป็น
ที่ๆใชไ้วส้  าหรบัเพาะพนัธุ ์ปลาเทราซ ์ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน า้ทะเลสาบมี
สีน า้เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพืน้ดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซแ์หวกว่ายใน
ทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึน้ชื่อว่า Blausee Blue Trout  อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มี
ความสวยงามแห่งนี ้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอรส์เทก (Kandersteg) เพื่อน าท่านน่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบ
ข อ 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 เป็นสถานที่ที่เหมาะกบัผูท้ี่รกัธรรมชาติและนกัเดินทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 
องศาเซลเซียสในช่วงฤดูรอ้น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ไดถู้กจัดขึน้ทะเบียนจากองคก์ร
ยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn 

UNESCO World  



 

Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภเูขาใหท้่าน



 

ไดส้นกุสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดไดก้บัหวัหนา้ทวัร)์  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเล็ก ท่ามกลางภเูขา) 
 

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

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา  Alpenlodge Kuhboden 



 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองแทสซ ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่  เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) หมู่บา้นใน
สกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบ
ขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภเูขา) 

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



 

น าท่านสู่  สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn) ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ

ฟันเฟืองสู ่ ยอดเขากอรน์าแกรท (Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศนอ์ันงดงามของ
หิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการ
เล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ  ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลาย
คุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์ Big 
Thunder ในสวนสนกุดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken)  เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  



 

อิสระใหท่้านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ยี่หอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Hotel Krebs, Interlaken เมนูพิเศษ !!  Fondue 

พักที ่  Hotel Lindner Grand Beau Rivage หรือเทยีบเท่า 

7 สะพานอิเซลทว์าลด ์(Iseltwald)-ลูเซิรน์-สิงโตหนิแกะสลกั-สะพานไม้ชาเปล 
พักหรูวิวแสนล้าน พร้อมสระว่ายน ้าแบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ที่  สะพานอิเซลทว์าลด ์(Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์  (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้าก
ที่สดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  



 

ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ 
บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียง
ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
             น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่รีสอรท์ระดับ5ดาวสดุหรูอลงัการพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรที่ดีที่สุด

แห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์ไม่ว่าจะเป็นสปา, สระว่ายน า้ในร่ม, สระว่ายน า้กลางแจง้, หอ้งออกก าลัง
กาย ต้งัอยู่หนือทะเลสาบลเูซิรน์ ท่ามกลางบรรยากาศ ของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวติเซอร์
แลนด ์ด่ืมด ่ากบัภาพความสวยงามวิวทิวทศันต์ระการตาของ ทะเลสาบและเมืองลเูซิรน์ เบือ้งล่าง ที่จะ



 

สรา้งความประทับใจใหท้่านไม่รูล้ืม อิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยัอย่างเต็มอ่ิม มีเวลาใหท้่านไดใ้ช้
บริการ “Hammetschwand Lift” ลิฟทก์ลางแจง้ที่สูงที่สุดในยุโรป บริเวณจุดชมวิวHammetschwand 
บนท่ีราบเบอรเ์กน้สต็อกท่านสามารถชมวิวทิวทศันข์องทะเลสาบลเูซิรน์ อนัสวยงามในมมุกวา้งที่ถูกโอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขา 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star พร้อมชม
วิวความสวยงามของทะเลสาบยามค ่าคืน  

พักที ่  Burgenstock Resort Alpine & Lake View หรือเทยีบเท่า 



 

 

8 ชูริค-กรุงเทพ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั 

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

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

 

9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

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 าท่านละ 60,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


