ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินไทย (TG)

สวิต

ขึน้ ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น และจุงฟราวน์ / รถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส
พักทีเ่ มืองแซงต์ มอริทซ์ ซึ่งเป็ นเมืองทีห่ รู หราและมีราคาแพง
อาหาร
ชิมฟองดูว์เสิร์ฟพร้ อมไวน์ ชมการแสดงพืน้ เมือง พร้ อมอาหารพืน้ เมืองสลับกับอาหารจีน
อาหารเช้ า
แบบ AMERICAN BREAKFAST ทุกมือ้ ครับ
ทีพ่ กั
แซงต์ มอริทซ์ 1 คืน เซอร์ แมท 2 คืน และอินเทอร์ ลาเก้ น 2 คืน (ซึ่งโรงแรมแพงกว่ าทุกเมืองในสวิต)
ทิป
คนขับรถวันละ 3 สวิตฟรังก์ ต่อท่ าน / วัน
(ทุกอย่ างทีก่ ล่ าวมารวมอยู่ในค่ าทัวร์ แล้วครับ)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ
21.30 น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน
ไทย เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ซู ริค - เมืองชาฟท์ เฮาเซ่ น - นา้ ตกไรน์ – วาดุซ - แซงต์ มอริทซ์
00.35 น.
ออกเดินทางสู่ นครซู ริค สวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
06.55 น.
เดินทางถึง สนามบินซู ริค ศูนย์กลางทางด้านการค้าและการพาณิ ชยกรรมของสวิตตะวันออก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
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เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

ศุลกากรแล้ว นาคณะเดินทางสู่เมืองชาฟท์ เฮาเซ่ น (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร) นาท่านชม นา้ ตกไรน์ น้ าตกที่ได้ชื่อว่า
สวยงาม และใหญ่ที่สุดของยุโรป ชุ่มฉ่ ากับละอองน้ าใสสะอาดยามที่น้ าไหลตกลงมาจากด้านบนกระแทกสู่เบื้องล่าง นาท่านออก
เดินทางสู่ เมืองวาดุซ เมืองหลวงของประเทศลิคเคนสไตน์ ประเทศที่เล็กที่สุดในยุโรป (ระยะทางประมาณ 149 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารอาหารพืน้ เมือง
มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับเมืองที่น่ารักที่มปี ราสาทวาดุซ (VADUZ
CASTLE) เป็ นฉากหลังของเมืองนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองแซงต์ มอ
ริทซ์ เมืองฟ้ าครามน้ าใส เป็ นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ.
1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทาให้มีการ
เกิดกีฬาฤดูหนาวอาทิ สเก็ตน้ าแข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แช
มเปี้ ยนชิพและโอลิมปิ ค และเป็ นเมืองตากอากาศ ซึ่งกล่าวได้วา่ ใน “บรรดา
เมืองตากอากาศของสวิต ไม่มีที่ใดจะหรู และแพงยิง่ กว่ าเมืองนีอ้ กี แล้ ว” นา
คณะเดินเล่นบริ เวณเมืองเก่า ถ่ายรู ปกับหอระฆังประจาเมืองที่เอียงคล้ายกับหอเอนปิ ซ่าในอิตาลี (ระยะทางประมาณ 125
กิโลเมตร)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LAUDINELLA HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ มืองเซอร์ แมท 2 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถโค้ ช
เนื่องจากเมืองนีไ้ ม่ อนุญาตให้ รถยนต์ วงิ่ และเป็ นเมืองทีไ่ ด้ รับการยกย่ องว่ าปลอดมลพิษทีด่ ขี องโลก)

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) แซงต์ มอริทซ์ – อันเดอร์ แมท - GLACIER EXPRESS - เซอร์ แมท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองอันเดอร์ แมท ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักที่โอบล้อมด้วยยอดเขาสูง ผ่านชมทิวทัศน์ที่งดงามของท้องทุ่ง
บ้านเรื อนตลอดจนชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นชาวสวิตในชนบท (ระยะทางประมาณ 225 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาคณะนัง่ รถไฟสาย กลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส 2nd CLASS (GLACIER
EXPRESS) ใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งครับเพือ่ จะได้ บรรยากาศแบบเต็มๆ
ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีท้ งั อุโมงค์, สะพาน,หุบเหว
ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งสู่ จนถึงเมือง
เซอร์ แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วงิ่ และเป็ นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า
ปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยูบ่ นความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ น
เจ้าของ ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิต อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
ชมเมือง ซึ่งมีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั POLLUX HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4) เซอร์ แมท - เขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น - เซอร์ แมท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะขึ้นสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้ าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมท
เทอร์ ฮอร์ น ที่สูงถึง 4,478 เมตรและถึงสถานีบนยอดเขาที่มีความสูง 3,820
เมตร หรื อประมาณ 12,600 ฟุตได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของ
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เทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริ เวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชมถ้าน้ าแข็งที่อยูส่ ูงที่สุดในสวิต ถ่ายรู ป
กับรู ปแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงาม ให้เวลาท่านสบายๆ สนุกสนานกับลานหิ มะกว้างที่จะให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงาม และ
บรรยากาศของ “ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น” ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอ แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย ์
นาไปเป็ นแบบเครื่ องเล่น BIG THUNDER ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ (เด็กอายุต่ากว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ข้ ึนครับ) สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากยอดเขากลับสู่ เซอร์ แมท
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ าย
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ซึ่งท่านจะได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่ากับเมืองนี้ แล้วท่าน
จะได้ทราบว่าทาไมต้องพักที่นี่ถึง 2 คืน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั POLLUX HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) เซอร์ แมท – ทาสซ์ – มงเทรอร์ - ปราสาทชิลลอง – เวเว่ ย์ - โลซานน์ - กรุงเบิร์น - อินเทอร์ ลาเก้ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะนัง่ รถไฟสู่ เมืองทาสซ์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะที่สถานี
จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองมงเทรอซ์ เยีย่ มชมเมืองพักผ่อนตาก
อากาศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริ มทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับ
สมญานามว่าเป็ น ไข่ มุกของริเวียร่ าแห่ งสวิต ท่านจะได้เห็นคฤหาสน์ และ
โรงแรมหรู ของเมืองนี้เรี ยงรายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ยาวถึง 7
กิโลเมตร นาท่ านเข้ าชมภายในปราสาทชิลลอง (CHATEAU DE
CHILLON) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของ COUNT PETER OF SAVOY
หรื อที่รู้จกั กันแพร่ หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุค แห่งซา
วอย (ระยะทางประมาณ 139 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นเดินทางผ่าน เมืองเวเว่ ย์ เมืองที่แสนโรแมนติกริ มทะเลสาบที่แม้แต่ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวดู ้ “ชาลี แชลปปลิน้ ” ยังหลงใหล
และได้อาศัยอยูท่ ี่นี่ในบั้นปลายชีวติ ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว (LAVAUX) อันเลื่องชื่อของสวิตเข้าสู่ โลซานน์ เมืองที่คนไทย
รู ้จกั ดีในสวิต นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสาเร็ จการศึกษาจากเมืองนี้อีก
ด้วย นาคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง และถ่ายรู ปกับที่ทาการของสานักงานโอลิมปิ คโลก จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ กรุงเบิร์น
นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง สวยงามเป็ นอย่างยิง่ จนได้รับการอนุรกั ษ์ และประกาศให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร) แวะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขา สามารถชมทิวทัศน์
ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้างนาคณะชม เบเร็นกราเบ็น หรื อ บ่ อหมี สัตว์ที่
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชมกรุงเบิร์น มรดกโลกอันล้ าค่าที่ถ่ายทอด
และอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบนั กรุ งเบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางข องยุโรป มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมือง
เบิร์นเป็ นมรดกโลก และเป็ นเมืองที่มีน้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ถนน
ครัมกาสเซ่ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตกุ๊ ตาออกมาเริ งระบาให้ดูทุกๆ
ชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา เดินสู่ ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ่ ถนนที่มีระดับสูงสุด
ของเมืองนี้ และเป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิหารมุนสเตอร์ สถาปั ตยกรรมในศิลปะแบบโกธิค เดินเท้าต่อไปยัง มาร์ คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่า
ซึ่งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ได้
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เวลานัดหมายนาคณะเดินทางสู่ อินเทอร์ ลาเก้น เมืองที่เป็ น ชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ และมีความสาคัญประการหนึ่ง เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ THUNERSEE และ BRIENZERSEE เที่ยวชมเมือง และ
ร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ (ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั INTERLAKEN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) อินเทอร์ ลาเก้ น – กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา จากนั้นนัง่ รถไฟ
ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของสวิส แล้ว
เปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์
ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE นาคณะชมถา้ นา้ แข็งทีม่ อี ายุกว่ าพันปี และ
กลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิ มะในลาน
กว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด
ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30
เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง ALETSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย
ละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ าย
นาคณะนัง่ รถไฟลงจากยอดเขาสู่ สถานีลูเทอร์ บรุนเน่ น เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้านจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง และร้าน
ขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองเลิศรสสวิตฟองดูว์กบั อาหารพืน้ เมือง พร้ อมชมการแสดงแบบพืน้ เมือง
วัฒนธรรมสวิต FOLKLORE ทีท่ าให้ ท่านเข้ าถึงบรรยากาศสวิตแท้ ๆ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั INTERLAKEN HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) อินเทอร์ ลาเก้ น - ซู ริค - กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซู ริค (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร)
13.15 น.
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) กรุงเทพฯ
06.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
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***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 15 ท่าน******

กาหนดการเดินทาง
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29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม / 5 – 12, 11 – 20 กรกฎาคม / 5 – 12, 11 – 18 สิ งหาคม
16 – 23 กันยายน / 7 – 14, 14 – 21, 21 - 28 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
18 – 25 พฤศจิกายน, 2 – 9, 9 - 16 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 2 มกราคม / 27 ธันวาคม – 3 มกราคม / 28 ธันวาคม – 4 มกราคม
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