
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

BKK       SIN SIN       ZRH 

  

SQ713 20.10 23.30 SQ346 01.40 08.15 

      

ZRH       SIN SIN       BKK 

  

SQ345 11.45 05.55+1 SQ708 09.30 11.00 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

15 – 21 กมุภาพนัธ ์

2566 
75,990 72,990 60,990 10,000 

21 – 27 มนีาคม 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

28 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

27 เม.ย. – 03 พ.ค. 

2566 
81,990 78,990 66,990 10,000 

02 – 08 พฤษภาคม 

2566 
79,990 76,990 64,990 10,000 

14 – 20 มถินุายน 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และให้

ค าแนะน าแกท่า่น 

 

 

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

 

 

 

ส ำคัญโปรดอำ่น 

1. กรณุำท ำกำรจองลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำ ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และ

ช ำระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง กรณีวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 21 วนั ตอ้งช ำระคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน 100% 

เทำ่นัน้ 

2. อัตรำคำ่บรกิำรนี ้จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ทำ่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำม

จ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร (ปรับรำคำ

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) 

3. ทำ่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท ำกำรออกบตัรโดยสำร เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นเพยีงกำรแนะน ำเทำ่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งกำรเดนิทำงโปรแกรมขำ้งตน้ควรท ำกำรจอง และ สง่เอกสำรเพือ่ขอวซีำ่หมูค่ณะกอ่นเดนิทำง

อยำ่งนอ้ย 45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หำกระยะเวลำนอ้ยกวำ่ทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซีำ่

ประเภทอืน่ซึง่อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น 

 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

 

17.00 นัดหมำยพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้ำย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจำ้หนำ้ทีค่อยให ้

กำรตอ้นรับพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่ำ่น 

20.10 ออกเดนิทำงสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 

713  

              (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลำในกำรเดนิทำง ประมำณ 2 ชัว่โมง 30 นำท ี

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Day2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิซูรคิ – เมอืงซูรคิ – ย่านเมอืงเกา่ซูรคิ – โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์– 

โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์– ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนเีดอรด์อรฟ์ – ถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตนิเนอรก์าส - เมอืงลูเซริน์ – อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไม้

ชาเปล 

 

 

23.10 เดนิทำงถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง  

03.15 ออกเดนิทำงสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่SQ 346  (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 12 ชัว่โมง 40 นำท ี

07.15 เดนิทำงถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงรับสัมภำระผำ่นจุดคัดกรองตำม

ระเบยีบกำรของสนำมบนิ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงที่มขีนำดใหญ่ที่สุด

ของสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงซรูคิขึน้ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรป

โบรำณทีม่งีำนสถำปัตยกรรมแบบเกำ่ ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงที่

มคีวำมเจรญิทำงเทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในล ำดับ

ตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภำพชวีติดทีีส่ดุในโลก  

น ำทำ่นเยีย่มชมบรรยำกำศ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ (Zurich Old 

Town) ผำ่นชม โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์(Grossmunster 

Church) โบสถห์อคอยคูส่งูระฟ้ำทีถ่กูสรำ้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 

1100 ภำยในมงีำนประตมิำกรรมและสถำปัตยกรรมกำรตกแตง่ที่

สวยงำม ผำ่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(St. Peter’s Chruch) 

หอนำฬกิำทีม่หีนำ้ปัดนำฬกิำทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป โดยมเีสน้ผำ่นศนูยก์ลำงทีย่ำวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 

5 ใบทีต่บีอกเวลำ  

 

 



 

 

 

 

 

ท ำมำตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจำกนัน้โบสถแ์หง่นีย้งัเป็นโบสถท์ีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของเมอืง ผำ่นชม โบสถฟ์รอมนุ

สเตอร ์(Fraumunster Abbey) ชือ่เรือ่งงำนกระจกส ี(Stain Glass) มหีนำ้ตำ่งกระจกสอีันสวยงำมโดดเดน่ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปรำกำรโรมันโบรำณบนเนนิเขำใจกลำงเมอืง

บรเิวณรมิแมน่ ้ำลมิมัท (Limmat River) ปัจจบุันเป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ จดุนัดพบ และจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจดุ

หนึง่ของชำวเมอืง  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เขตนเีดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมูบ่ำ้นโบรำณอกีแหง่ของเมอืงซรูคิ เป็นเขตปลอดรถ 

เหมำะแกก่ำรเดนิชมอำคำรบำ้นเรอืนสไตลย์โุรปโบรำณ นอกจำกนัน้ยังเป็นแหลง่ของเกำ่ชัน้เยีย่ม มรีำ้นคำ้

จ ำพวกงำนฝีมอืและงำนศลิปะอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นยำ่นธรุกจิกำรคำ้ส ำคัญของเมอืง มคีวำม

ยำวประมำณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนำนำชำตวิำ่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคำ้รำคำแพงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก ตลอดสองขำ้งทำงลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นคำ้อัญมณี รำ้นเครือ่งประดับ 

รำ้นนำฬกิำและโรงแรมระดับหร ูถัดจำกถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส 

(Augustinergasse) ถนนเกำ่แกส่ำยเล็กๆ ทีม่มีำตัง้แตส่มัยยคุกลำง ตลอดสองขำ้งทำงเป็นทีต่ัง้ของอำคำร

บำ้นเรอืนทีม่หีนำ้ตำ่งไมแ้กะสลกั สรำ้งขึน้จำกชำ่งฝีมอืในยคุกลำง 

 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอัธยำศัยเพือ่สะดวกแกก่ำรชอ้ปป้ิง 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม

อันดับหนึง่ของ  

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ  

น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ  อนุสาวรยี ์สงิโตหินแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผำหิน

ธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใิน

ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น ำท่ำนเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผำ่นแมน่ ้ำรอยส ์อัน

งดงำมซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในทวปียุโรป อสิระให ้

ทำ่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย 

 

ค ำ่ ค า่        อสิระอำหำรค ำ่ ตำมอัธยำศัยเพือ่สะดวกแกก่ำรชอ้ปป้ิง 

ทีพั่ก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Day3 เมอืงเอนเกลเบริก์ – น ัง่กระเชา้ข ึน้สูย่อดเขาทติลสิ – ถ า้ธารน า้แข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมอืงอ ิ

เซลท์วาลด ์- ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

 

 

เชา้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเอนเกลเบริก์ (Engelberg) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี เมอืงเอนเกลเบริก์ 

เป็นเมอืงทีต่ัง้ของยอดเขำทติลสิ เป็นยอดเขำทีส่งูทีส่ดุในเขตภำคเหนอื สงูเหนอืระดับน ้ำทะเลที ่10,623 ฟตุ  

น ำทำ่นขึน้กระเชำ้ ทีท่ติลสิ เรำจะไดข้ ึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำทีห่มนุได ้360 องศำตลอดกำรเดนิทำง 5 นำท ีเจา้แรก

ของโลก ทีเ่รยีกว่า TItlis Rotair จำกสถำนีกลำงไปยังสถำนียอดเขำมีควำมสูงที่ 3,020 เมตรเหนือ

ระดับน ้ำทะเล ท ำใหค้ณุไดช้มววิแบบพำโนรำมำอันงดงำมของหนำ้ผำหนิสงูชัน และยอดเขำทีป่กคลมุไปดว้ย

หมิะทีอ่ยูห่ำ่งไกลออกไป   

น ำทำ่นชม ถ า้ธารน า้แข็ง (Glacier Cave) อำบดว้ยแสงสฟ้ีำเทอรค์วอยซส์ลัว เป็นน ้ำแข็งทีม่อีำยมุำกถงึ 

5,000 ปี มทีำงเดนิยำว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ืน้ผวิธำรน ้ำแข็ง 10 เมตร ผำ่นอโุมงค ์และไปยังจดุชมววิ  

น ำทำ่นเดนิชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ทีส่งูจำกระดับน ้ำทะเล 3,041 เมตร สงูจำกพืน้ 

500 เมตร สะพำนแขวนอันตระกำรตำบนยอดเขำ Titlis Cliff Walk ถอืเป็นสะพำนแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรปอกี

ดว้ย อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรปูและพักผอ่นบนยอดเขำตำมอัธยำศัย 

เทีย่ง         บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

น ำท่ำนสู่ เมอืงอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) พำท่ำนถ่ำยรูปกับ ทะเลสาบเบรยีนซ ์Lake Brienz เป็นทะเลสำบสมีรกต

ที่เงียบสงบ อยู่ทำงทศิเหนือของเทือกเขำแอลป์ หนึ่งในฉำกซรีีย์เกำหลีใตเ้รื่อง 

Crash Landing on You  

น ำท่ำนสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) ควำมหมำยตรงตัวทีแ่ปลวำ่ “เมอืง

ระหวำ่งสองทะเลสำบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวำ่ง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ 

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสำบสีฟ้ำ

สดใสแสนสวยงำม ถกูขนำบดำ้นหนำ้หลังดว้ยเทอืกเขำเขยีวชะอุม่  

ค า่       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ Fondue  

ทีพั่ก  Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day4 เมอืงกรนิเดลวลัท ์– สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล – ข ึน้เคเบ ิล้คาร ์Eiger Express – สถานี

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

ธารน า้แข็ง – เมอืงมองเทรอซ ์– ปราสาทชยิง - เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงโลซานน ์

 

 

เชา้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงกรนิเดลวลัท ์(Grindelwald) เมอืงตำกอำกำศเล็กๆแสนสวยงำมของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal Station) 

น ำทำ่น ขึน้เคเบ ิล้คาร ์Eiger Express  พชิติยอดเขำจงุเฟรำ เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานรีถไฟไอเกอร์

เกล็ทเชอร ์ ระหวำ่งทำงขึน้สูย่อดเขำ ทำ่นจะไดผ้ำ่นชมควำมสวยงำมทีธ่รรมชำตสิรรคส์รำ้ง คอื ธารน า้แข็ง

ขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขำกอ่นถงึสถำนปีลำยทำงสถำนรีถไฟจงุเฟรำยอรค์ สถำนรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป 

เดนิทำงถงึ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึง่ในยอดเขำทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขำแอลป์ 

ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก น ำทำ่นเขำ้ชม ถ า้น า้แข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ ้ำ

น ้ำแข็งพันปีทีไ่มม่วีันละลำย เกดิจำกกำรขดุเจำะใตธ้ำรน ้ำแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภำยในจะมผีลงำน

ศลิปะเป็นน ้ำแข็งแกะสลักอยูต่ำมจดุตำ่งๆ และ ลานสฟิงซ ์จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับควำมสงูถงึ 3,571 

เมตร สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลทีถ่งึชำยแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สมัผัสกับภำพของ ธารน า้แข็ง 

(Aletsch Glacier) ทีย่ำวทีส่ดุในเทอืกเขำแอลป์ มคีวำมยำวถงึ 22 ก.ม. และควำมหนำถงึ 700 เมตร โดยไม่

เคยละลำย อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับกำรถำ่ยรปูและกจิกรรมบนยอดเขำ ทีไ่มค่วรพลำดกับกำรสง่โปสกำรด์

โดย ทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป ไปหำบคุคลทีท่ำ่นนกึถงึในชว่งเวลำทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

** กรณีรำ้นอำหำรบนยอดเขำจงุเฟรำไมส่ำมำรถรองรับคณะได ้ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ ำ

ทำ่นรับประทำนอำหำรทีภั่ตตำคำรในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นกำรทดแทน และไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นไดไ้มว่ำ่

สว่นใดสว่นหนึง่ ทัง้นีท้ำงบรษัิทจะค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้ เป็นส ำคัญ  

น่ังรถไฟไตเ่ขำลงจำกยอดเขำจงุเฟรำสู ่สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ โดยเปลีย่นจำกขบวนรถไฟมำ ลง

เคเบ ิล้คาร ์Eiger Express เพือ่มำยัน สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal 

Station) ** กำรเดนิทำงขึน้ชมยอดเขำจงุเฟรำ ขึน้อยูก่ับสถำนกำรณ์ และ สภำพภมูอิำกำศเป็นส ำคัญ กรณี

คณะไมส่ำมำรถขึน้ชมยอดเขำจงุเฟรำได ้ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ย ไม่

วำ่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้ับทำ่นไดท้กุกรณี เนือ่งจำกเป็นกำรช ำระลว่งหนำ้กับผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ทัง้นีท้ำง

บรษัิทจะค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้ เป็นส ำคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงเล็กๆที่

ตัง้อยูบ่นชำยฝ่ังทะเลสำบเจนวีำ น ำทำ่นถำ่ยรปู ปราสาทชลิยอง 

(Chillon Castle) ปรำสำททีต่ัง้อยูบ่นทะเลสำบเจนวีำ อดตีถกู

ครอบครองโดยบำ้นของซำวอยตอ่มำถกูครอบครองโดยชำวเบอรน์สี 

ปัจจบุันเป็นของรัฐโวดแ์ละถกูจัดใหเ้ป็นสวสิทรัพยส์นิทำงวฒันธรรม

ของชำต ิ

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเวเวย่ ์

(Vevey) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำง

ประมำณ 30 นำท)ี เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยู่

ดำ้นเหนอืของทะเลสำบเจนวีำ เป็น

เมอืงตน้ก ำเนดิของบรษัิทเนสทเ์ล ่และยังเป็นบำ้นของนักแสดงตลก ชำรล์ ี

แชปลนิ ในชว่งทำ้ยของชวีติอกีดว้ย น ำทำ่นถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ อนสุาวรยี ์

ชาล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin) และน ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่ับ  สอ้ม (The Fok 

Alimentarium) ทีอ่ยูก่ลำงทะเลสำบเจนวีำ ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง

เวเวยเ์ลยก็วำ่ได ้

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลำในกำรเดินทำง

ประมำณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่       บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

ทีพั่ก  Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

Day5 เมอืงโลซานน ์– มหาวหิารโลซานน ์– หมูบ่า้นเชเบรอส ์– ชมไรอ่งุน่รมิทะเลสาบ – เมอืงเบริน์ – บอ่

หมสีนี า้ตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์– ประตเูมอืงโบราณ – หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั – ศาลาวา่

การเมอืงเบริน์ – เมอืงซูรคิ 

 

 

เชา้     บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นผำ่นชมจดุส ำคัญตำ่งๆของเมอืง อำทเิชน่ มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์(University of Lausanne) 

มหำลัยทีเ่กำ่แกแ่หง่หนึง่ของโลก  

ผ่ำนชม มหาวหิารโลซานน ์(Lausanne Cathedral) , พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล (The Olympic 

Museum)  

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นเชเบรอส ์(Chexbrs) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) ณ เมอืงลาโวซ ์

(Lavaux) เชเบรอซ ์เป็นหมูบ่ำ้นทีป่ลูกไวน์ และมไีวน์ยีห่อ้ต่ำงๆมำกมำย ทีน่ี่ถอืวำ่เป็นสวรรคข์องคนรักองุ่น

และไวน์เลศิรส เนนิเขำรมิทะเลสำบทีเ่ต็มไปดว้ยไร่องุ่นเรยีงรำยเป็นระยะทำงมำกกวำ่ 30 กโิลเมตร ถอืเป็น

แหลง่ท ำไรอ่งุน่และผลติไวนท์ีโ่ดง่ดังจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก 

น ำท่ำนผ่ำนชมหมู่บำ้นไปสูไ่ร่องุน่รมิทะเลสำบ และชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆของหมูบ่ำ้น อสิระใหท้่ำถ่ำยรูปชม

เมอืงตำมอัธยำศัย 

** กำรชมไรอ่งุน่ข ึน้อยูก่ับฤดกูำลเป็นส ำคัญ จะมไีรอ่งุน่ใหท้ำ่นชมถงึสิน้เดอืนตลุำคมโดยประมำณ** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เบริน์เป็นเมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ 

Bern แปลวำ่  Bear หรอื หม ีน่ันเอง น ำท่ำนเยีย่มชมเมอืงเบริน์ ซึง่

เป็นเมอืงเกา่แกท่ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโก  

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

ผำ่นชม เซนทรมั พอล คล ี(Zentrum paul klee) เป็นพพิธิภัณฑ์

ทีทุ่่มเทใหก้ับศลิปิน พอลคล ีเป็นกำรออกแบบของสถำปนกิชำวอติำ

เลยีน ซึง่งำนภำพประมำณ 40% ในพพิธิภัณฑน์ี้ เป็นของ พอลคล ี

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่บอ่หมสีนี า้ตาล Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืง น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนบาหน์

ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตรัุสหนำ้สถำนรีถไฟ เป็นถนนสำยหลักทีม่รีำ้นอำหำร รำ้นคำ้ ตำ่งๆมำกมำย 

น ำทำ่นชม ประตเูมอืงโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น า้พปีุศาจกนิเด็ก (Kindlifressen  

Brunnen) , หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาวา่

การเมอืงเบริน์(City Hall of Bern) อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรปูและชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย 

น ำทน่เดนิทำงสู ่ เมอืงซรูคิ (Zurich) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่       บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

ทีพั่ก  Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

Day6 สนามบนิซูรคิ – สนามบนิชางง ี

 

 

เชา้ บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบกลอ่ง 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

11.45 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ 345 

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 12 ชัว่โมง 30 นำท ี

 

Day7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

05.55    เดนิทำงถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่รอกำรเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

07.10 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ 706 

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง 30 นำท ี

08.35    เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


