ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – มัสกัต – ซู ริค
06.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินโอมาน แอร์ พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ
09.10 น.
ออกเดินทางสู่มสั กัต โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY818
12.20 น
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติมสั กัต (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
14.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซู ริค โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY153
19.35 น.
เดินทางถึง สนามบินซู ริค ศูนย์กลางทางด้านการค้าและการพาณิ ชยกรรมของสวิตตะวันออก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั DORINT AIRPORT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
ซู ริค – ชาฟฟ์ เฮาเซ่ น - นา้ ตกไรน์ - ลูเซิร์น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่เมือง ชาฟฟ์ เฮาเซ่ น เมืองซึ่งตั้งอยูพ่ รมแดนระหว่างสวิตเยอรมนี (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร) นาท่านชม นา้ ตกไรน์ น้ าตกที่ได้
ชื่อว่าสวยงาม และใหญ่ที่สุดของยุโรปชุ่มฉ่ ากับละอองน้ าใสสะอาดยามที่
น้ าไหลตกลงมาจากด้านบนกระแทกสู่เบื้องล่าง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ลู
เซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิต และยังมีความสาคัญในด้านการ
ก่อกาเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
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เวียวาลด์ สแตร์ ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่ พนั ธรัฐ (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาคณะไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้ าผา สัญลักษณ์แห่ง
ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสี ยสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ทหาร
สวิสที่เสี ยชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม
สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้าม
แม่น้ ารอยส์นาคณะเดินเล่น และถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณทะเลสาบลูเซิร์น,
สถานีรถไฟประจาเมือง และบริ เวณย่านเมืองเก่า จากนั้นเชิญท่านอิสระช้
อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั FLORA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ มืองเซอร์ แมท 1 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถโค้ ช
เนื่องจากเมืองนีไ้ ม่ อนุญาตให้ รถยนต์ วงิ่ และเป็ นเมืองทีไ่ ด้ รับการยกย่ องว่ าปลอดมลพิษทีด่ ขี องโลก)
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
ลูเซิร์น – 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 เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ครับเพือ่ จะได้ บรรยากาศ
แบบเต็มๆ ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีท้ งั อุโมงค์,
สะพาน,หุบเหว ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธาร
น้ าแข็งสู่ จนถึงเมืองเซอร์ แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วงิ่ และเป็ นเมืองที่
ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยูบ่ นความสูงกว่า 1,620 เมตร
(5,350 ฟุต) เป็ นเจ้าของ ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิต อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ซึ่งมีร้านค้ามากมาย เมือง
นี้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SUNSTAR STYLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4) เซอร์ แมท – OPTIONAL: ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – ทาสซ์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ ย์ – โลซานน์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (OPTINAL TOUR : สาหรับท่ านทีต่ ้ องการขึน้ ชมความงดงามและบรรยากาศของ “ยอด
เขาแมทเทอร์ ฮอร์ น” ยอดเขาทรงปิ รามิดทีม่ ปี ลายคุ้มงอเหมือนตะขอ แปลกตาจนราชา
การ์ ตูนวอล์ ทดีสนีย์นาไปเป็ นแบบเครื่องเล่ น BIG THUNDER ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์ ค่ าใช้ จ่ายประมาณ 70 CHF)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาคณะนัง่ รถไฟสู่ เมืองทาสซ์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะที่สถานีจากนั้นเดินทางโดย
รถโค้ชสู่ เมืองมองเทรอซ์ เยีย่ มชมเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดูร้อน
และหนาวริ มทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็ น ไข่ มุกของริเวียร่ าแห่ งสวิต
ท่านจะได้เห็นคฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้เรี ยงรายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ยาว

ถึง 7 กิโลเมตร นาท่ านถ่ ายรู ปกับปราสาทชิลลอง (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของ COUNT PETER
OF SAVOY หรื อที่รู้จกั กันแพร่ หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์
และดยุค แห่งซาวอย (ระยะทางประมาณ 139 กิโลเมตร) จากนั้นเดินทางผ่าน เมืองเวเว่ ย์ เมืองที่แสนโรแมนติกริ มทะเลสาบที่
แม้แต่ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวดู ้ “ชาลี แชลปปลิน้ ” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยูท่ ี่นี่ในบั้นปลายชีวติ ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว
(LAVAUX) อันเลื่องชื่อของสวิตเข้าสู่ โลซานน์ เมืองที่คนไทยรู ้จกั ดีในสวิต นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสาเร็ จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) โลซานน์ – ชมเมือง – เบิร์น – ชมเมือง – อินเทอร์ ลาเก้ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง และถ่ายรู ปกับที่ทาการของสานักงานโอลิมปิ คสากล นาท่านเข้าชม LAUSANNE
CATHEDRAL เป็ นโบสถ์ที่มีสถาปั ตยกรรมดั้งเดิมแบบโกธิค แต่การก่อสร้างนั้นถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระยะใหญ่ๆ ซึ่งครั้งที่ 2
และ 3 นั้นได้ถูกสร้างโดยใช้สถาปั ตยกรรมอื่นแทน ทาให้โบสถ์มีเสน่ห์เป็ น
เอกลักษณ์ไปอีกแบบ สิ่ งที่โดดเด่นและมีชื่อเสี ยงของ LAUSANNE CATHEDRAL
คือ ROSE WINDOW หรื อกระจกสี ทรงกลม ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่งใน
ROSE WINDOW ที่สาคัญและสวยงามที่สุดของยุโรป เทียบเท่ากับโบสถ์ NOTRE
DAME และ CHARTRES ในฝรั่งเศส นอกจากนี้ตรงบริ เวณ LAUSANNE
CATHEDRAL ยังเป็ นจุดชมวิวมุมสูงของเมืองอีกด้วย เนื่องจากโบสถ์ต้ งั อยูบ่ นยอด
ของเนินเขา จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงอันเก่าแก่ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง สวยงามเป็ นอย่างยิง่ จนได้รับการ
อนุรักษ์ และประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ จากนั้นชมกรุ งเบิร์นมรดกโลกอันล้ าค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่
ปั จจุบนั กรุ งเบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของ
เมืองเบิร์นเป็ นมรดกโลก และเป็ นเมืองที่มีน้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป (ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขา สามารถชมทิวทัศน์ของตัว
เมืองเก่าได้ในมุมกว้างนาคณะชม เบเร็นกราเบ็น หรื อ บ่ อหมี สัตว์ที่เป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง ถนนครัมกาสเซ่ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ อายุกว่า 800 ปี ที่จะมี
ตุก๊ ตาออกมาเริ งระบาให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา เดินสู่ ถนนจุง
เคอร์ นกาสเซ่ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ และเป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิหาร
มุนสเตอร์ นาท่านชมมหาวิหารมุนสเตอร์ สิ่ งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสิ นครั้งสุดท้ายของพระเจ้า และ
ยังมีหอคอยให้นกั ท่องเที่ยว เดินขึ้นบันไดวนไปชมทัศนียภาพของเมืองเบิร์นได้ดว้ ย สถาปั ตยกรรมในศิลปะแบบโกธิค ชมย่าน
มาร์ คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชม
อาคารเก่าอายุ 200-300 ปี เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น เมืองที่เป็ น ชุม
ทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ และมีความสาคัญประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบ
สองแห่งคือ THUNERSEE และ BRIENZERSEE เที่ยวชมเมือง และร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ (ระยะทางประมาณ 62
กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY OBERLAND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) อินเทอร์ ลาเก้ น – กรินเดลวาลด์ – จุงฟราวน์ – เลาเทอร์ บรุนเน่ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา จากนั้นนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม
ของสวิส (ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร) แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์ ที่มี
ความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE นาคณะชมถา้ นา้ แข็งทีม่ ี
อายุกว่ าพันปี และกลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับ
การเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่ง
มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้
สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง
ALETSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา
700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่
ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ าย
นาคณะนัง่ รถไฟลงจากยอดเขาสู่ สถานีเลาเทอร์ บรุนเน่ น เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้านจาหน่ายนาฬิกาชื่อดั ง และ
ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY OBERLAND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) อินเทอร์ ลาเก้ น – ซู ริค – โบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ – ช้ อปปิ้ ง – มัสกัต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซู ริค เมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวม
ไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรี ยกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดย
ในปี 2006 - 2008 เมืองซูริคได้รับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวติ ดีที่สุดใน
โลก (ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านชมโบสถ์ ฟรอมุน
สเตอร์ (FRAUMUNSTER ABBEY) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซูริค ถูก
ก่อตั้งขึ้นในปี 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิง
สาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ กษัตริ ยห์ ลายพระองค์
ให้การอุปถัมภ์และสิ ทธิการใช้ที่นี่เป็ นโรงกษาปณ์ในซูริคจนกระทัง่
ศตวรรษที่ 13 หลังจากนั้นมีการปฏิรูปสิ ทธิการครอบครองโบสถ์และ
สานักแม่ชีให้เป็ นของเมืองซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เป็ นโบสถ์ที่มี
ชื่อเสี ยงในเรื่ องของสถาปั ตยกรรมแบบฉบับโรมาเนสก์ และภาพเขียนบนผนังปูนโดย PAUL BODMER รวมไปถึงหน้าต่าง
กระจกสี ขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม มาก ออกแบบโดยศิลปิ น ชื่อ MARC CHAGALL โดยหน้าต่างสี ท้ งั หมดได้รับการติดตั้งในปี
1970 ใช้เวลาในการท่องเที่ยวเมืองซูริค 2-3 ชัว่ โมง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (PARADEPLATZ) อีกหนึ่งจัตุรัสที่เป็ นหนึ่งในสถานที่แพงที่สุดในเมืองซูริค โดย
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็ นจัตุรัสเก่าแก่ที่มมี าตั้งแต่สมัยศตวรรษ 17 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สาคัญของเมืองซู
ริ ค ปั จจุบนั จัตุรัสแหง่น้ ีได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง เชิญท่ านอิสระ
รับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
18.30 น.
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินซู ริค
21.55 น.
ออกเดินทางสู่มสั กัตโดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY154
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง ( 8 )
มัสกัต - กรุงเทพฯ
06.45 น
เดินทางถึงมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
09.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.................
********************************************

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่า 15 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง

1 – 8 , 4 – 11, 15 – 22 กรกฎาคม / 5 – 12, 12 – 19 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

