
 

  

 
 

 
 

 
 
   
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี     

2 
สนามบินชางงี - สนามบินมิวนิค - เมืองซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล บ้านเกิดโม
สาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลล์สตัทท์    

Bellevue Hotel Cesky Krumlov, 
Cesky Krumlov  

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ -  เมืองมิวนิค - ศาลากลางเมือง 
มิวนิค - ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์    

Leonardo Hotel Munich City South, 

Munich หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอย - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - 
สะพานไม้ชาเปล    

Holiday Inn Express, Luzern 
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองเอนเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำธารน้ำแข็ง - สะพาน
แขวนทอดยาว - เมืองอิเซล์ทวาลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอนิเทอร์ลาเก้น    

Hotel Central Continental, 
Interlaken หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองซุก - เขตเมืองเก่า - เมืองซูริค - ย่านเมืองเก่าซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุน
เตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - 
เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตอนเนอร์กาส  

   

Movenpick Hotel Zurich 
Airport, Zurich 
หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินซูริค - สนามบินชางงี     

8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 

 

  

BKK       SIN SIN       MUC 

  
SQ713 20.00 23.30 SQ328 00.25 06.40 

      

ZRH       SIN SIN       BKK 

  
SQ345 10.35 06.00+1 SQ708 09.35 11.00 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

15 – 22 พฤษภาคม 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

22 – 29 พฤษภาคม 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

29 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

12 – 19 มิถุนายน 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

19 – 26 มิถุนายน 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชางงี 
 

15.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
20.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ713 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ 
 

Day2 สนามบินชางงี - สนามบินมิวนิค - เมืองซาลส์บูรก์ - สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสารท์ - ถนนเกต็เตรียกาส
เซส - เมืองฮลัลส์ตทัท์

 
00.25 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ328  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.35 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  
 



 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมือง
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเก่าของซาลส์บูร์กเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็น
หนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน ได้รับขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1996 

 

นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมีอาคารและสวนเก่าแก่ไม่
มากนัก แต่มีพระราชวังมิราเบลลอ์ันโดดเด่นและเป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สดุในออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นในปี 1606 นอกจากพระราชวังแล้ ว ยังมี
สวนท่ีสวยงามจนน่าอัศจรรย์ สวนนี้ให้ทัศนียภาพอันงดงามของวิหาร 

 

 
 

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Walfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส 
(Getreidegasse) ของเมือง ทีม่ีทั้งร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
เท่ียง   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ท่ีมีอายุกว่า 
4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน  
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียได้ให้ฉายาเมืองนี้ ว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” 
และ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1997 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 

 
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน  
ที่พัก   Bellevue Hotel Cesky Krumlov, Cesky Krumlov ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 

Day3 เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ - เมืองมิวนิค - ศาลากลางเมือง มิวนิค - ช้อปป้ิงจตุัรสัมาเรียน 
พลทัซ์

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐ
เช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคู่น้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญ



 

ในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการ
บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าช่ืนชม  จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่น
ในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท่ีได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 

 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารท้องถิ่น  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30  นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศ
เยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮมับวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำ
ดานูบ  
 



 

 นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน 
พลัทซ์ หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็นที่ตั้งของ
เสาอนุสรณ์ พระแม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านท่ีจัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง
แห่งเก่า และด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีร้านอาหาร ร้าน
สินค้า แบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านเดินเลือกชมได้อย่างมากมาย มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชม
เมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 
ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก    Leonardo Hotel Munich City South, Munich ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day4 เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอย - เมืองลูเซิร์น  - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร 
เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 
 

นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการ
ของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่ างจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่ 
มหากวีช่ือ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่



 

หงส์ขาว ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแตง่ตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทน้ีเป็นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุด
ในโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดน
เนรมิต ** รวมค่าเข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์แล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมภายในปราสาทได้ซ่ึงจะทราบ ณ วันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว

เข้าชม ท่านละ 17 ยูโร ทั้งนี้ยังสามารถเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของปราสาทได้ ** 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารท้องถิ่น  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion 
Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ  เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหาร
สวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1792  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่
เก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชอมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน 
ที่พัก    Holiday Inn Express, Luzern ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 เมืองเอนเกลเบิรก์ - นัง่กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ า้ธารน ้าแขง็ - สะพานแขวนทอดยาว - เมืองอิเซล์
ทวาลด ์- ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอรล์าเก้น

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิต
ลิส เป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต นำท่านขึ้นกระเช้า ท่ีทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่
หมุนได้ 360 องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 
3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่
ห่างไกลออกไป   
นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอรค์วอยซ์สลัว เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 
เมตรลึกลงไปใต้พื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว  
นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพ้ืน 500 เมตร สะพานแขวนอัน
ตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนท่ีสูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถา่ยรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตาม
อัธยาศัย 

 
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย  

 
 
 
 

 
 

นำท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake 
Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You  
นำท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็น
เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้า
สดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ Fondue  
ที่พัก Hotel Central Continental, Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 



 

Day6 เมืองซุก - เขตเมืองเก่า - เมืองซูริค - ย่านเมืองเก่าซูริค - โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต์ปี
เตอร ์- โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์- ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอรด์อรฟ์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - 
ถนนออกสัตอนเนอรก์าส

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ปัจจุบันเมืองเล็กๆ แห่ง
นี้เป็นเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองที่เรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลกอีกด้วย แม้จะผ่าน
กาลเวลามาเนิ่นนานแต่ยุคสมัยก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราไดช่ื้นชมและเก็บเกี่ยวความประทับใจอย่างไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะใน เขตเมือง
เก่าซุก (Zuger Altstadt) นำท่านอิสระเพลิดเพลินเยี่ยมชมเขตเมืองเก่า 
 

 
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซู
ริคขึ้นช่ือเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่าน
เมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูง
ระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม  โบสถ์
เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 
8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบท่ีตีบอกเวลา ทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ที่สุดของเมือง 
ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ช่ือเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงาม
โดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณ
ริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองช้ันเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง  



 

 
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 
นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การ
เดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าช้ันเยี่ยม มีร้านค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่
เป็นจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มี
ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรม
ระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง 

 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก Movenpick Hotel Zurich Airport, Zurich ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า  
 
 

 

 

Day7 สนามบินซูริค - สนามบินชางงี 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

11.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ345 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 



 

Day8 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

05.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

09.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ -19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 


