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“เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน”  

8วัน 7 คืน (11 – 18 เมษายน 2563) 

ทริปนี้เราจะพาคุณเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเน้นการเดินทาง
ด้วยนรถไฟ ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดในยุโรป เน้นเที่ยวแบบเปน็เอง เหมือนไปกับคนใน
ครอบครัว เหมาะส าหรับคนที่ยังไม่เคยไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์มาก่อน 

ภายใต้สโลแกน “เที่ยวชิลๆ เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ไปกับแอดมิน” ให้เราสร้างความประทับใจแรกให้คุณจน
คุณต้องอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง เพราะสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีเบื่อ 

 

พาเช็คอินสถานท่ียอดนิยม ต้องห้ามพลาด  

- น้ าตกไรน์ น้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
- มหาวิหาร St. Gallen และห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก Abbey Library   
- พิชิต 6 ยอดเขา ไม่ว่าจะเป็น Gornergrat, Matterhorn Paradise, Titlis, Harder Kulm, First และ 

Schilthorn 
- Chapel Bridge สะพานไม้เก่าแก่ สัญญาลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น 
- ชมความงาม 3 ทะเลสาบพร้อมล่องเรือ  ทะเลสาบ Blausee, ทะเลสาบ Brienz, และทะเลสาบ 

Lucerne 
- พิเศษ!! ใส่ชุดไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เมืองโล

ซานน์ 
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วันที่ 1  ซูริค – เมืองชไตน์ อัม ไรน์ – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น ้าตกไรน์ – เซนต์กัลเลน 

   

 

                                                                                          

 

09:00 รับคณะที่ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หัวหน้าทัวร์แจก Swiss Pass 

แบบ 8 วัน ช้ัน 2 ให้กับทุกๆท่าน เพ่ือใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว พาท่านเดินทางสู่

เมืองอาเรา เพ่ือท าการเช็คอินที่ รร. ที่พัก และฝากกระเป๋า 

 เมืองซาฟเฮ่าล์เซ่นต์ เป็นเมืองโบราณเล็ก ๆ มีแม่น ้าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง 

และมีถนนสายหลักเพียงสายเดียว อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาต้ังแต่โบราณ 

 ชมความสวยงานและยิ่งใหญ่ของ น ้าตกไรน์ แม่น ้าไรน์เป็นสายน ้านานาชาติที่

ส าคัญที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์  เร่ิมจาก

เป็นล าธารเล็ก ๆ ไหล่ผ่านลิคเท่นสไตน์ เข้าสู่ทะเลสาบคอนละแต้น (โบเด้น) ที่

กั้นพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ กับ เยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจาก

ทะเลสาบ ก่อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมือง ชาฟเฮ้าส์

เซ่น เกิดเป็นน ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง  

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (STEIN AM RHEIN) เป็น

เมืองโบราณเล็กๆ มี แม่น ้าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนนสายหลักเพียง

สายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่ โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่าง

ยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน ้าปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว

ต่างๆเอาไว้ อิสระเที่ยวชมเมือง ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชมความสวยงาน 
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และยิ่งใหญ่ของ น ้าตกไรน์ แม่น ้าไรน์เปน็สายน ้านานาชาติที่ส าคัญที่สุดในยุโรป 

เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์  

12:00 อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์กัลแลน (St. Gallen) เมืองแห่งมหาวิหาร และห้องสมุดมรดก

โลก เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรือง และเข้มแข็งทางศาสนาต้ังแต่สมัยยุคกลาง  

 ชม มหาวิหารเซนต์ กัลแลน Stiftskirche St. Gallen Cathedra เป็นหอคอยคู่

ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค  

 ห้องสมุดแอบบีย์ Abbey Library เป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่และ

ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

 เดินเล่นในเขตเมืองเก่า ถนน Multergrasse ถนนช๊อปปิ้ งสายหลักของเมือง ที่มี

ร้านค้ามากมาย ทั้งร้านนาฬิกา เส้ือผ้า ของที่ระลึกต่าง ๆ ถนน Spisergasse 

อีกหนึ่งถนนสายช๊อปปิ้ ง ที่มีอาคาร บ้านเรืองสไตล์บาร๊อคสวย ๆ ตลอดทั้งถนน  

 โซนสีแดง Stadtlouge (Red Carpet) จุดนั่งเล่นพักผ่อนแบบปูพรมแดง ไว้

ถ่ายรูปเก๋ๆ  

 น าท่านเดินทางกลับเมืองอาเรา 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 ที่พัก ณ เมืองอาเรา เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 2  ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – สะพานไม้ Chapel Bridge – ล่องทะเลสาบ –  ยอดเขาริกิ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รร. 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) ซึ่งต้ังอยู่เชิงเขาที่สวยงานมีระดับ

อีกแห่งของเทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์

สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา  

 Titlis ยอดเขาทิตลิส ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย หมุนได้ 360 องศา รอบตัว

เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทาง ถ ้าน ้าแข็ง Ice Grotto ที่ไม่เคย

ละลาย เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี ให้เวลาท่านเดินข้าม 

The Titlis Cliff Walk สะพานแขวนที่ต้ังอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 

3,041 เมตรจากระดับน ้าทะเล สะพานมีความยาม 100 เมตร ท่านจะได้ชะ

ทัศนียภาพที่สวยงานของเทือกเขาแอลป์ แบบกว้างไกลสุดสายตา (สะพาน

แขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย) 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ 

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา 
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 สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน

แม่น้ารอยส์ (Reuss River) อัน งดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู

เซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1333 

โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอด แนว

สะพาน 

 Hofkirche St. Leodegar (St. Leodegar im Hof) เป็นโบสถ์ที่ส าคัญและยัง

เป็นแลนด์มาร์กของเมืองลูเซิร์น บางส่วนของโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 

บนฐานของโบสถ์โรมันที่ถูกไฟไหม้ในปี 1633 ภายในจะมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย 

รูปป้ันนักบุญ Leodegar และ Mauritus ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองลู

เซิร์น มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า St.Leodegar Church 

 สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพ อย่างกล้าหาญของทหารสวิสทีเ่กิดจากการ

ปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792  

 ยอดเขา ริกิ (Rigi Kulm) นั่งรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร เรียกกับว่า Mons Regina แปลกว่า ราชินีแห่งภูเขา 

(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่น ๆ 

ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยทะเลสาบลูเซิร์น และ

ทะเลสาบซุก  

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองอาเรา 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 ที่พัก ณ เมืองอาเรา เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 3  โลซาน์น – มหาวิหารโลซาน์น – ศาลาเฉลิมพระเกียรติ – ปราสาทชิลยอง –  บ่อหมี 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รร. 

เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งต้ังอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสนห่์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์ มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมัน

มาต้ังหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดย

ธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมือง ที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทย

เนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า 

 มหาวิหารโลซาน (Cathedral de Lausanne) หรือวิหาร Notre-

dame วิหารใหญ่แห่งเมืองโลซาน มหาวหิารแห่งนิกายโปรแตสแตนด์ ที่สร้าง

มาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 12 เดิมนั้นเป็นโบสถ์คาทอลิก ที่สร้างโดยพระ

สันตะปาปาเกรกรอร่ีที่ 10 และรูดอล์ฟแห่งโรมัน 

 ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ต้ังโดดเด่นอยู่ใน

สวนสาธารณะเดอนองตู  (Le Denantou) ลักษณะเป็นศาลาทรงจัตุรมุข ท า

จากไม้สักและไม้เนื้อแข็ง สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และฉลองครบรอบ 75 ปี 

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมเด็จพระเทพฯ 

เสด็จพระราชด าเนินมาท าพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552 

 เดินเล่น-นั่งเล่นริมทะเลสาบเจนีวา หรือที่คนท้องถ่ินเรียกว่าทะเลสาปเลอม็อง 

ดูฝงูหงส์ขาวแหวกว่ายอยู่บนผืนน ้าใสสะอาด โดยมีเทือกเขาแอลป์ต้ังตระหง่าน
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เป็นฉากหลัง และเพลิดเพลินกับการเล่นเรือใบและกรรเชียงเรือ ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ชาวสวิสนิยมเล่นกันในช่วงฤดูร้อน 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง Montreux เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ต้ังอยู่บนชายฝ่ังทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนวีา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยที่เปน็ที่

ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

 ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้าง

ขึ้นบน เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ต้ังแต่ยุคโรมันเรืองอานาจโดยราชวงศ์ 

SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน

สินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจาก ตะวันตกสู่ตะวันออกของ

สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดยีวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขา สูงชัน 

ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเกบ็ภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อย

ปี 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น Bern เมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองเก่า 

(Altstadt) ยคุกลางของที่สวยงามมากจนได้เป็นเมืองหนึ่งใน UNESCO world 

heritage ในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบร์ินยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ของโลกในปี ค.ศ.2010 

 Zytglogge หอนาฬิกายักษ์ใหญ่เกา่แก่ทีส่ร้างมาต้ังแต่ปีค.ศ.1530 หรือเกือบๆ 

500 ปี มาแล้ว ที่มี “โชว์” ให้ดูในทุกๆช่ัวโมงจะตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง  

 โบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทาง ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่ บรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดท้าย

ของพระเจ้า 

 ชมวิวมุมสูงเมืองเบิร์นที่ Rose Garten  

 บ่อหมีสีน้าตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ กรุงเบิร์น 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 ที่พัก ณ เมืองอาเรา เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 4  Kandersteg – Blausee – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต 

 

 

  

                                              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รร. 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง Kandersteg  เมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่สวยงามน่ารัก  

 ทะเลสาบเบลาซี  (BLAUSEE) หรือทะเลสาบสีน ้าเงิน เป็นทะเลสาบขนาดเล็ก

ที่มีสีฟ้าตามช่ือเรียก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND เป็นสถานที่เพาะ

พันธ ์  ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดใหน้ักท่องเที่ยวได้เข้ามาตกปลาเทราต์ 

และบริการเรือพายให้นักท่องเทีย่ว ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามในทกุฤดู

โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี อิสระใหท้่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตาม

อัธยาศัย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท Zermatt หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส 

ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น ้ามันเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใช้รถ

แบตเตอร์ร่ี, จักรยาน และเมืองเดินเท่านั้น   
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 น าคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat Bahn) ให้คณะได้

ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat)ซึ่ง

มีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอ้ือมช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่าน

เมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้า

เข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และ

ชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิรามิดที่

มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบ

เคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจน

ทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก... 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

  ที่พัก ณ เมืองเซอร์แมท เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 

วันที่ 5  Matterhorn Glacier Paradise – อินเทอร์ลาเก้น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ 

 

 

 

                                                                                     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รร. 

 นั่งกระเช้าไฟฟ้า Matterhorn glacier paradise เพ่ือสัมผัสกับความ

งดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และ
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ได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป (Alps) ท่านจะได้ช่ืน

ชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จดุสูงที่สุดของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

บริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยู่สูงที่สุด

ในสวิส ให้เวลาท่านสบายๆ กับการบันทึกภาพแสนประทับใจ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น ช่ืนชมบรรยากาศของ ตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้า

กว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคาร

คาสิโน คูซาล อายุ กว่า 100 ปีที่งดงามดว้ย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็น

คาสิโนของเมืองอีกด้วย 

 ล่องทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)  ทะเลสาบ 1 ใน 2 ทะเลสาบที่อยู่ติด

กับ เมืองอินเทอลาเก้น แต่ความพิเศษของทะเลสาบ เบรียนซ์ อยู่ที่ววิทิวทัศน์

และ สีของน ้าในทะเลสาบ คือจะมีสีเทอคอยน์ โดยสีของน ้าจะมีสีฟ้าอมเขียว

มรกต สวยสดงดงามยิ่งนัก  

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

  ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 6 ยอดเขาเฟียส Grindelwald First – กรินเดอร์วาล - ถ ้านักบุญเซนต์บีตัส 

[St. Beatus Caves] - ยอดเขา ฮาร์เดอร์คุล์ม (Harder Kulm) 

 

 

                                                                                    

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รร. 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล เมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองที่มีช่ือเสียงและยังเป็นเมือง

สกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลก ต้ังอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเปน็สถานที่โร

แมนติกที่สุด โดยตัวเมืองต้ังอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เหนือระดับน ้าทะเล 1,034 เมตร 

ในช่วงฤดูหนาว เมืองเล็กๆ แห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้คนทีห่ล่ังไหลมาจากทัว่สารทศิ 

 Grindelwald First หน่ึงในยอดเขาที่สวยงามมากในสวิตเซอร์แลนด์มาพร้อมความสูง

กว่า 2,168 เมตรจากระดับน ้าทะเล บนยอดเขาแห่งน้ี มีกิจกรรมสุดท้าทายอย่าง First 

Flyer ให้เล่นอีกด้วย เป็นเครื่องเล่นท่ีใให้เราโรยตัวจากสถานี Frist มายังสถานี Bort 

น่ันเอง หวาดเสียวมากๆ หรือจะเดินเล่นบนสะพาน First Cliff Walk สะพานแขวนบน

หน้าผาท่ีสูงชัน มีความยาวประมาณ 40 เมตร เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 

4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้แบบพาโนรามา 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 ถ ้านักบุญเซนต์บีตัส (St. Beatus Caves) ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านบีเตนเบิร์ก 

(Beatenberg Village) ในเมืองอินเทอลาเก้น เหนือทะเลสาบทูน เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถ

มองเห็นวิวทะเลสาบทูนและเทือกเขาได้อย่างชัดเจน ถัดลงมาจากปากถ ้ายังมีน ้าตกท่ีไหล

ออกมาจากถ ้า มีสะพานไมพ้าดผ่านน ้าตกให้เราได้จืนชมวิวสวยๆ และมีร้านอาหารท่ีรอ

ต้อนรับเหล่านักท่องเท่ียวท่ีขึ้นมาเทียวชมความงามของถ ้าแห่งน้ีด้วยค่ะ 

 ยอดเขา ฮาร์เดอร์คุล์ม (Harder Kulm) เป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของสวิส 

ด้วยความสูงถึง 1,322 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ท าให้มองเห็นเมืองอินเทอร์ลาเก้น ทะเล

สาบธูน และทะเลสาบเบรียนซ์ นอกจากน้ีเรายังสามารถมองเห็นยอดเขาทั้ง 3 ยอดอีกด้วย 

น่ันคือ ไอเกอร์(Eiger) เมินช์(Monch) และจุงเฟรา(Jungfrau) 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

  ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 7 ยอดเขาชิลธอร์น Schiltorn Mt. - เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) – 

เมืองมูเล่น (Murren) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รร. 

 ยอดเขาซิลธอรน์ (Schiltorn Mt.) เป็นที่รู้จักของนักท่องเทีย่วทั่วโลกเม่ือ 

ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service   หรือ

ในช่ือไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” 

 มูร์เริน (MURREN) หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาระหว่างทางขึ้นสู่ ยอดเขาชิลธอร์น 

(SCHILTHORN) ซึ่งจะเห็นทิวทัศน์ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจมาก เห็นแนวเทือกเขาแอลป์

ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่ชาวบ้านยังคงท า

ฟาร์มเล้ียงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอด

รถยนต์เพราะไม่มีถนนขึ้นมา   ใครต้องการมาเยือนที่นี่ต้องนั่งรถไฟหรือกระเช้า

มาเท่านั้น 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 เลาเทอบรุนเนน่ (Lauterbrunnen) น าท่านเดินเล่น เมืองที่ล้อมรอบไปด้วย

หุบเขาอันเงยีบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ ความงดงามของลาวท์เทอบรุนเน็น

วัลเล่ย์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่ง เป็นหนึ่งในพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วยยงัจะได้ช่ืนชมความ งดงามของน ้าตกส

โทบบาค (Staubbach Falls) น ้าตกที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองโดยน ้าตกมีความ 

สูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน ้าตกที่สูงที่สุดในยุโรป 

โดยภาพน ้าตกถูกพิมพ์ ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 

1930 อีกด้วย 



 
MOBILE:  080 599 8646  

EMAIL: INFO@SWISSFANCLUB.COM 
 

น าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ซูริค 

ค ่า  อิสระเดินเล่น และรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

  ที่พัก ณ เมืองซูริค เทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 8 ซูริค – สวนลินเดนฮอฟห์ – สนามบินซูริค 

                                       

 

                                                                                  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 สวนลินเดนฮอฟห์ เป็นสวนสาธารณะบนเนินสูงของซูริค นอกจากจะเป็นสวนร่ม

ร่ืนที่มีคนมานั่งพักและท ากิจกรรมแล้ว ตรงนี้ยังเป็นจุดชมวิวจากมุมสูงของ

เมืองซูริคอีกด้วย โดยจะเห็นบ้านเรือนที่อยู่ริมสองฝ่ังแม่น ้า 

 Fraumuenster Abbey: เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่มีความเกา่แก่มาก 

โดยถูกบันทึกไว้ว่าโบสถ์นี้ถูกคน้พบต้ังแต่ปี ค.ศ. 853 ส่ิงที่ท าให้โบสถ์นี้มี

ช่ือเสียงก็คือกระจกสีของโบสถ์ที่มีสีสดใสความสวยงาม 

 St.Peter Church เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักเช่นเดียวกันกับ 

Fraumuenste Abbey แต่จุดเด่นของโบสถ์นี้คือหอนาฬิกาขนาดใหญ่มาก โดย

หน้าปัดนาฬิกามีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8.7 เมตร เป็นนาฬิกาบนโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุด

ในยุโรป 

 ได้เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติซูริค 
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**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

ราคานี้รวม 
- บัตรรถไฟ Swiss Travel Pass 8 วันต่อเนื่อง (E-Ticket) 
- ที่พักระดับ 3-4 ดาว ท าเลที่ตั้งสะดวกสบาย ใกล้สถานีรถไฟ จ านวน 7 คืน  
- ค่าขึ้นเขา ค่าล่องเรือ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ยกเว้นเรือท่องเที่ยวและค่าเข้าชมปราสาทที่น้ าตก

ไรน์) 
- ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์  
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ความคุ้มครอง 1,500,000 บาท) 

 
ราคานี้ไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ยินดีบริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินให้ฟรี) 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (บริการให้ค าปรึกษาฟร)ี หากต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้

มีค่าบริการ 1,200 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ผู้ยื่นต้องช าระตรงกับทางศูนย์ยื่นวีซ่า
ในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,165 บาท 

- ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง 
- ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ 
- ค่าแปลเอกสารส าหรับยื่นวีซ่า (ถ้ามี) ถ้าให้บริษัทฯแปล จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณแผ่นละ 500 

บาท 
- ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก  
- (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรม

ที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการอาทิค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม, 

ค่าอาหารนอกเหนือรายการ, ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง Passport (ประมาณ1,000 บาท), ค่า
โทรศัพท์ ค่าซักรีดและค่ามินิบาร์ในห้องพักเป็นต้น  

- ค่าห้องพักเด่ียว (ช าระเพิ่ม) กรณีผู้เดินทางมีเศษหรือประสงค์จะพักท่านเดียว  
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น  
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมระบุ 
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- ภาษีน้ ามันในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพ่ิม (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาหากมีการ
ปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบินหรืออัตราค่าตั๋วเครื่องบิน)  

 
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงความ
สะดวก และความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปเป็นหลัก 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 25,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่านั้น พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
4. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว 

หรือไม่ สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจาเป็นต้องดูแล คณะทัวร์ทั้งหมด  

6. การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟตลอดทริป มีหัวหน้าทัวร์น าเที่ยว 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งการยกเลิก 60 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งการยกเลิก 30-59 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
3. แจ้งการยกเลิก 16-29 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน และทางบริษัท
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด 
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7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเรือ่งโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท า
ให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทจะไม่
เหมือนกัน และห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า  ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่าง 

 
 

 


