
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชางง ี     

2 

สนามบินชางงี – สนามบินซูริค  – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค  

โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร ์– โบสถ์เซนต์ป�เตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  

ถนนออกัสตอนเนอร์กาส – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  

สะพานไม้ชาเปล 

   

HOTEL IBIS STYLES 

LUCERNE 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองเอนเกลเบิร์ก – น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลสิ – ถ้ำธารน้ำแข็ง  

สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ 

เมืองอินเทอร์ลาเก้น 
   

HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 

 

 

17.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 

20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ 713  

              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ป�เตอร ์

             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส 

             เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 

4 

เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล  

ข้ึนเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร ์

ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันป� – ลานสฟ�งซ์ 

เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ 

   

HOTEL AQUATIS 

LAUSANNE 

หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ  

เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ  

หอนา�ิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค 
   

HOTEL IBIS MESSE 

AIRPORT 

หรือเทียบเท่า  

6 สนามบินซูริค – สนามบินชางง ี     

7 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภูม ิ     



 

 

 

 

23.10 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง  

03.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ 346  

              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 40 นาที 

07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที ่มีขนาดใหญ่ที ่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 

เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาป�ตยกรรมแบบเก่า ใน

ขณะเดียวกันก็เป�นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป�นหนึ่งใน

ลำดับต้นๆของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก  

นำท่านเยี ่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์

หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้าง

ขึ ้นในช่วงป� ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาป�ตยกรรมการตกแต่งท่ี

สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ป�เตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนา�ิกาที่มีหน้าป�ด

นา�ิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางท่ียาวถึง 8.7 เมตร และระฆังท้ัง 

5 ใบท่ีตีบอกเวลา  

 

ทำมาตั้งแต่ป� ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป�นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อ

เรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการ

โรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ป�จจุบันเป�นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเย่ียมจุด

หน่ึงของชาวเมือง  



 

 

นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป�นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือน

สไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเป�นแหล่งของเก่าชั้นเย่ียม มีร้านค้าจำพวกงานฝ�มือและงานศิลปะอยู่เป�นจำนวนมาก  

นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป�นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป�นถนนท่ี

เป�นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติว่าเป�น ถนนช้อปป��งท่ีมีสินค้าราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป�นท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้า 

ร ้านค ้าอ ัญมณี ร ้านเคร ื ่องประดับ ร ้านนา� ิกาและโรงแรมระดับหรู ถ ัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ ค ือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส 

(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป�นท่ีต้ังของอาคารบ้านเรือนท่ีมีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้าง

ข้ึนจากช่างฝ�มือในยุคกลาง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก

บนผาห ินธรรมชาติ เพ ื ่อเป �นอนุสรณ์รำล ึกถ ึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหาร

สวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป� ค.ศ. 1792  

นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน

แม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป�นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป�นสะพานไม้ที่มีหลังคาท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปป��งตามอัธยาศัย 

 ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์  

             ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป�นเมืองท่ีต้ังของยอดเขาทิตลิส เป�น

ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนอื สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต นำท่านขึ้นกระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 

องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงท่ี 3,020 เมตรเหนือ

ระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะท่ีอยู่ห่างไกลออกไป   

นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป�นน้ำแข็งท่ีมีอายุมากถึง 5,000 ป� มีทางเดินยาว 150 เมตรลึก

ลงไปใต้พ้ืนผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว  

นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ท่ีสูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพ้ืน 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตา

บนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป�นสะพานแขวนท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นำท่านสู ่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ 

ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป�นทะเลสาบสีมรกตท่ีเงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หน่ึงใน

ฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You  



 

 

นำท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวท่ีแปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป�นเมืองท่ีต้ังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษ Fondue  

ท่ีพัก  Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 



 

 

Day4 เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรนิเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ข้ึนเคเบ้ิลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร ์

            ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันป� – ลานสฟ�งซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง  

             เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ 

 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป�นท่ีต้ังของ สถานีรถไฟกริน

เดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟท่ี 

สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความ

สวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟทีสู่งที่สุดใน

ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�น

มรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันป� (Ice Palace) เป�นถ้ำน้ำแข็งพันป�ท่ีไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier 

ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป�นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟ�งซ์ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดใน

เทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบน

ยอดเขา ท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลท่ีท่านนึกถึงในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินำท่านรับประทานอาหารท่ีภัตตาคารใน

เมืองใกล้เคียงเป�นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป�นสำคัญ  

นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายัน 

สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ 

สภาพภูมิอากาศเป�นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถข้ึนชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป�นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า 

เป�นสำคัญ  

 

 

 

 

 



 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ��งทะเลสาบ

เจนีวา นำท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ

เจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ป�จจุบัน

เป�นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป�นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใช้เวลา

ในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆท่ี

ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป�นเมืองต้น

กำเนิดของบริษัทเนสท์เล่ และยังเป�นบ้านของ

นักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้ายของชีวิต

อีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) และนำท่าน

ถ่ายรูปคู่กับ  ส้อม (The Fok Alimentarium) ที่อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ซึ่งถือเป�นสัญลักษณ์ของ

เมืองเวเวย์เลยก็ว่าได้ 

นำท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก  Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล  

            ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – หอนา�ิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

นำท่านผ่านชมจุดสำคัญต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ (University of Lausanne) มหาลัยท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก  

ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) , พิพิธภณัฑ์โอลิมปิกสากล (The Olympic Museum)  

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเชเบรอส ์(Chexbrs) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ณ เมืองลาโวซ์ (Lavaux) เชเบรอซ์ เป็นหมู่บา้น

ทีป่ลูกไวน์ และมไีวน์ยีห่อ้ต่างๆมากมาย ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรกัองุ่นและไวน์เลิศรส เนินเขารมิทะเลสาบทีเ่ต็มไปดว้ยไร่องุ่นเรยีง

รายเป็นระยะทางมากกว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งทําไร่องุ่นและผลติไวน์ทีโ่ด่งดงัจนได้รบัการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

นําท่านผ่านชมหมู่บา้นไปสู่ไร่องุ่นรมิทะเลสาบ และชมสถานทีส่ําคญัต่างๆของหมู่บา้น อสิระใหท่้าถ่ายรปูชมเมอืงตามอธัยาศยั 

** การชมไร่องุ่นข้ึนอยู่กับฤดูกาลเป�นสำคัญ จะมีไร่องุ่นให้ท่านชมถึงสิ้นเดือนตุลาคมโดยประมาณ** 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เบิร์นเป�น

เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง นำท่านเยี่ยมชมเมือง

เบิร์น ซึ่งเป�นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ผ่านชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เป�นพิพิธภัณฑ์ท่ีทุ่มเทให้กับศิลป�น พอลคลี 

เป�นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์น้ี เป�นของ 

พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ําตาล Bear Park) สัตว์ท่ีเป�นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่าน

เดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป�นถนนสายหลัก

ท่ีมีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น้ําพปีุศาจกินเดก็ (Kindlifressen 

Brunnen) , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) 

อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปป��งตามอัธยาศัย 

นำท่นเดินทางสู่  เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก  Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 

Day6 สนามบินซูริค – สนามบินชางง ี

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

11.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ 345 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 

 

Day7 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

05.55    เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรงุเทพฯ 

07.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ 706 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

08.35    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

 

Flight Detail 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เด็ก 

ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทวัร์ 

ไม่รวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

12 – 18 ตุลาคม 2565 

SQ 713 / BKK-SIN / 20.10-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 01.25-08.15 

SQ345 / ZRH-SIN / 11.45-05.55 

SQ706 / SIN-BKK / 07.10-08.35 

69,990 66,990 50,990 12,000 

19 – 25 ตุลาคม 2565 

SQ 713 / BKK-SIN / 20.10-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 01.25-08.15 

SQ345 / ZRH-SIN / 11.45-05.55 

SQ706 / SIN-BKK / 07.10-08.35 

69,990 66,990 50,990 12,000 

16 – 22 พฤศจิกายน 2565 

SQ 713 / BKK-SIN / 20.00-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 01.30-07.50 

SQ345 / ZRH-SIN / 10.35-06.00 

SQ706 / SIN-BKK / 07.15-08.40 

67,990 64,990 48,990 12,000 

28 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 

SQ 713 / BKK-SIN / 20.00-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 01.30-07.50 

SQ345 / ZRH-SIN / 10.35-06.00 

SQ706 / SIN-BKK / 07.15-08.40 

79,990 76,990 51,990 19,600 

29 ธันวาคม 2565 – 04 มกราคม 2566 

SQ 713 / BKK-SIN / 20.00-23.30 

SQ 346 / SIN-ZRH / 01.30-07.50 

SQ345 / ZRH-SIN / 10.35-06.00 

SQ706 / SIN-BKK / 07.15-08.40 

79,990 76,990 51,990 19,600 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารสําหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัรานี้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นไมร่วมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และใหคํ้าแนะนําแก่ท่าน 

 

สําคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมชําระเงินมดัจํา ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั

เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องชําระค่าทวัร์เตม็จํานวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน

การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะนําจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก

ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


