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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี- สนามบนิมวินคิ - เมอืงซาลสบ์รูก์ - สวนมริา
เบล บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส - เมอืงฮัลลส์
ตัทท ์

   

Bellevue Hotel Cesky 
Krumlov, Cesky Krumlov  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ -  เมืองมวินิค - 
ศาลากลางเมอืง มวินคิ - ชอ้ปป้ิงจัตรัุสมาเรยีน พลัทซ ์    

Leonardo Hotel Munich 
City South, Munich หรอื
เทยีบเทา่  

4 
เมอืงฟสุเซน่ - ปราสาทนอย - เมอืงลูเซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโต
หนิแกะสลัก - สะพานไมช้าเปล    

Holiday Inn Express, 
Luzern หรอืเทยีบเทา่  

5 
เมอืงเอนเกลเบริก์ - น่ังกระเชา้ขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ - ถ ้าธาร
น ้ าแข็ง - สะพานแขวนทอดยาว - เมืองอิเซล์ทวาลด์ - 
ทะเลสาบเบรยีนซ ์- เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

   

Hotel Central Continental, 
Interlaken หรอืเทยีบเทา่  

6 

เมืองซุก - เขตเมืองเก่า - เมืองซูรคิ - ย่านเมืองเก่าซูรคิ - 
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถ์เซนต์ปีเตอร ์- โบสถ์ฟ
รอมุนสเตอร ์- ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ - เขตนีเดอรด์อรฟ์ - 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัตอนเนอรก์าส  

   

Movenpick Hotel Zurich 
Airport, Zurich 
หรอืเทยีบเทา่  

7 สนามบนิซรูคิ - สนามบนิชางง ี     

8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 

 
 

BKK       SIN SIN       MUC 

  
SQ713 20.00 23.30 SQ328 00.25 06.40 

      

ZRH       SIN SIN       BKK 

  
SQ345 10.35 06.00+1 SQ708 09.35 11.00 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

13 – 20 กมุภาพนัธ ์2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

15 – 22 พฤษภาคม 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

22 – 29 พฤษภาคม 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

29 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

12 – 19 มถินุายน 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

19 – 26 มถินุายน 2566 75,990 72,990 60,990 10,000 

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

 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 
นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และให้

ค าแนะน าแกท่า่น 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี
 

15.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

20.00 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที่ยวบนิที ่SQ713 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.30 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ  

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

Day2 สนามบนิชางง ี- สนามบนิมวินคิ - เมอืงซาลสบ์รูก์ - สวนมริาเบล บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ต
เตรยีกาสเซส - เมอืงฮลัลส์ตทัท์

 

00.25 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ328  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั หลังจากนัน้น าทา่นผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงรับ

สมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

30 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรยี เมอืงเกา่ของซาลสบ์รูก์

เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึง่ในใจกลางเมอืงทีถู่กดูแลรักษาอยา่งดทีีส่ดุ

ในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บัข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี 1996 

น าท่านเขา้ชม  สวนมิราเบล  (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมี

อาคารและสวนเกา่แกไ่มม่ากนัก แต่มพีระราชวังมริาเบลลอ์นัโดดเด่นและเป็นหนึง่ใน

อาคารทีด่ทีีส่ดุในออสเตรยี พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสาวรยีม์รดก

ทางวัฒนธรรม สรา้งขึน้ในปี 1606 นอกจากพระราชวังแลว้ ยังมีสวนที่สวยงามจนน่า

อศัจรรย ์สวนนีใ้หท้ัศนยีภาพอนังดงามของวหิาร 

 

 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ บา้นเกดิโมสารท์ (House of Walfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลก

ชาวออสเตรยี ปัจจุบนันีเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระใหท้่านเดนิชมยา่นเมอืง

เก่า เลือกซื้อสินคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมือง ที่มีทั ้งรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี หมูบ่า้นมรดกโลก

อนัแสนโรแมนตกิ ทีม่อีายกุว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีไดใ้หฉ้ายาเมอืงนี้ว่า “ไขมุ่กแหง่ออสเตรยี” และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1997 อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

ค า่      บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี  

ทีพ่กั   Bellevue Hotel Cesky Krumlov, Cesky Krumlov ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

 
 
 
 
 
Day3 เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ - เมอืงมวินคิ - ศาลากลางเมอืง มวินคิ - ชอ้ปป้ิง

จตัรุสัมาเรยีน พลทัซ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เป็นเมอืงขนาดเล็กในภมูภิาคโบฮเีมยีทางตอนใต ้

ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืงเกา่ ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืง

ทีม่คีู่น ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกนัขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง 

การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และ

ภายหลังจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและ

ปราสาทครัง้ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชืน่ชม  จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญและ

โดดเดน่ในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ไขมุ่กแหง่โบฮเีมยี” ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ (Senete Square) 

และโบสถเ์กา่แกก่ลางเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารทอ้งถิน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30  นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของรัฐไบเอริน์ ประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงทีใ่หญ่ เป็นอนัดับ 3 ในเยอรมนัรองจากเบอรล์นิและฮมับวรค์ มวินคิตัง้อยู่

บนฝ่ังแมน่ ้าอซีาร ์ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  

 น าท่านชม ศาลากลางของเมอืงมวินคิ (Neues Rathaus) ที่ตัง้อยู่ดา้นเหนือของ จตัุรสัมาเรยีน พลทัซ ์

(Marienplatz) จัตรัุสมาเรยีน พลัทซ ์หรอื จัตรัุสพระแมม่าร ีคอืจัตรัุสกลางเมอืงของนครมวินคิ ถอืเป็นจัตรัุสหลัก

ประจ าเมอืงมาตัง้แต ่ค.ศ. 1158 และยงัเป็นทีต่ัง้ของเสาอนุสรณ์ พระแมม่าร ีซึง่ตัง้ตระหงา่นทีจั่ตรัุสแหง่นีม้าตัง้แต ่

ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ดา้นเหนือของจัตุรัสนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืงแห่งเก่า และดา้นตะวันออกเป็นที่ตัง้

ของศาลาการเมอืงแห่งใหม ่จัตุรัสนี้ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของมวินคิเลยก็วา่ได ้ซึง่มรีา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนด์

เนมต่างๆ ใหท้่านเดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย มสีถาปัตยกรรมต่างๆทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลโ์กธคิ อสิระให ้

ทา่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่    อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั    Leonardo Hotel Munich City South, Munich ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมอืงฟุสเซ่น - ปราสาทนอย - เมอืงลูเซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) ฟสุเซน่เป็นเมอืงในบาวาเรยี อยูห่่างจากชายแดนออสเตรยี

ประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งดนตรไีวโอลนี อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงและ

พักผอ่นตามอธัยาศัย 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์

แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน สรา้งในสมัยพระเจา้ลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 

ออกแบบโดย Christian Jank ตามจนิตนาการ

ของพระเจา้ลุดวิทที่  2 แห่งบาวาเรีย มีพระ

ประสงค์ใหจ้ัดสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับอย่าง

สันโดษ ห่างจากผูค้นและเพื่ออุทศิใหแ้ก่ มหา

กวชีือ่ รชิารท์ วากเนอร ์ผูซ้ ึง่เป็นแรงบันดาลใจ

ในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่ง โล

อนิกรนี มเีนื้อหาเกีย่วกับอัศวนิขีห่งสข์าว ดังนัน้ 

ปราสาทแห่งนี้จงึไดรั้บการตกแต่งตามเรือ่งราว

ในบทประพันธด์ังกล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาท

ยโุรปทีง่ดงามมากทีสุ่ดในโลก และเป็นตน้แบบ

ของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินิทรา 

สวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ละโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ ** รวมค่าเขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตน์

แลว้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้ชมภายในปราสาทไดซ้ ึง่จะทราบ ณ วันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

คา่ตั๋วเขา้ชม ทา่นละ 17 ยโูร ทัง้นีย้งัสามารถเทีย่วชมบรเิวณโดยรอบของปราสาทได ้** 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารทอ้งถิน่  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง

ท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา น าท่าน

ถา่ยรูปกับ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่

เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ี่เกดิจากการ

ปฏวิัตใินประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792   

น าท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge) ซึง่มีความยาว

ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ า

รอยส์ อันงดงามซึ่งเป็น เหมือน

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็น

สะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุด

ในทวปียุโรป อสิระใหท้่านเดนิชอม

เมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 



ค า่       บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี 

ทีพ่กั    Holiday Inn Express, Luzern ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day5 เมอืงเอนเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้ข ึน้สูย่อดเขาทติลสิ - ถ า้ธารน า้แข็ง - สะพานแขวนทอดยาว - 

เมอืงอเิซลท์วาลด ์- ทะเลสาบเบรยีนซ ์- เมอืงอนิเทอรล์าเกน้

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอนเกลเบริก์ (Engelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เมอืงเอนเกลเบริก์ 

เป็นเมอืงทีต่ัง้ของยอดเขาทติลสิ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเขตภาคเหนอื สงูเหนอืระดับน ้าทะเลที ่10,623 ฟตุ น า

ทา่นขึน้กระเชา้ ทีท่ติลสิ เราจะไดข้ึน้กระเชา้ลอยฟ้าทีห่มนุได ้360 องศาตลอดการเดนิทาง 5 นาท ีเจา้แรกของ

โลก ทีเ่รยีกวา่ TItlis Rotair จากสถานีกลางไป

ยังสถานียอดเขามคีวามสูงที่ 3,020 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล ท าใหคุ้ณไดช้มววิแบบพาโนรา

มาอันงดงามของหนา้ผาหนิสูงชัน และยอด

เขาที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะที่อยู่ห่างไกล

ออกไป   

น าทา่นชม ถ า้ธารน า้แข็ง (Glacier 

Cave) อาบดว้ยแสงสฟ้ีาเทอรค์วอยซส์ลวั 

เป็นน ้าแข็งทีม่อีายมุากถงึ 5,000 ปี มทีางเดนิ

ยาว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ืน้ผวิธารน ้าแข็ง 10 

เมตร ผา่นอโุมงค ์และไปยงัจดุชมววิ  

น าทา่นเดนิชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ทีส่งูจากระดบัน ้าทะเล 3,041 เมตร สงูจากพืน้ 500 

เมตร สะพานแขวนอนัตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถอืเป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและพักผอ่นบนยอดเขาตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารไทย  

 

 
 

น าท่านสู ่เมอืงอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรยีนซ ์Lake Brienz เป็นทะเลสาบสมีรกตที่เงียบ

สงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในฉากซรีียเ์กาหลีใตเ้รื่อง Crash 

Landing on You  

น าท่านสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตัวทีแ่ปลว่า “เมอืง

ระหวา่งสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune Lake) และ 

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบ

ดา้นหนา้หลังดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ Fondue  

ทีพ่กั Hotel Central Continental, Interlaken ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 



Day6 เมอืงซุก - เขตเมอืงเกา่ - เมอืงซูรคิ - ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ - โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์- โบสถ์

เซนตปี์เตอร ์- โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์- ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ - เขตนเีดอรด์อรฟ์ - ถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัตอนเนอรก์าส

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซุก (Zug) เป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 800 ปี ปัจจุบัน

เมอืงเล็กๆ แหง่นีเ้ป็นเมอืงทีร่วยทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และยงัเป็นเมอืงทีเ่รยีกเก็บคา่ภาษีในอตัราต ่าทีส่ดุ

ในโลกอีกดว้ย แมจ้ะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานแต่ยุคสมัยก็ไดท้ิ้งร่องรอยไวใ้หเ้ราไดช้ืน่ชมและเก็บเกี่ยวความ

ประทับใจอยา่งไมส่ ิน้สดุ โดยเฉพาะใน เขตเมอืงเกา่ซุก (Zuger Altstadt) น าทา่นอสิระเพลดิเพลนิเยีย่มชมเขต

เมอืงเกา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ

สวติเซอร์แลนด์ เมืองซูรคิขึน้ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ใน

ขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละถูกยกใหเ้ป็นหนึง่ในล าดับตน้ๆของเมอืงทีม่ี

คุณภาพชีวติดีที่สุดในโลก น าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมอืงเก่าซูรคิ (Zurich Old Town) ผ่านชม 

โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคู่สงูระฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 

1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม  โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(St. 

Peter’s Chruch) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป โดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 

เมตร และระฆังทัง้ 5 ใบที่ตบีอกเวลา ท ามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งนี้ยังเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุของเมอืง ผ่านชม โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey) ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stain Glass) มี

หนา้ต่างกระจกสอีันสวยงามโดดเด่น น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการ

โรมันโบราณบนเนนิเขาใจกลางเมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ จุด

นัดพบ และจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจดุหนึง่ของชาวเมอืง  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าท่านเดนิทางสู ่เขตนเีดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแหง่ของเมอืงซรูคิ เป็นเขตปลอดรถ 

เหมาะแก่การเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยี่ยม มีรา้นคา้

จ าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่ เป็นจ านวนมาก น าท่ านเดินทางสู่  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นที่

รูจั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงที่มสีนิคา้ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้น

แลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจาก

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มมีา

ตัง้แต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นที่ตัง้ของอาคารบา้นเรือนที่มีหนา้ต่างไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จาก

ชา่งฝีมอืในยคุกลาง 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั Movenpick Hotel Zurich Airport, Zurich ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 



 

Day7 สนามบนิซูรคิ - สนามบนิชางง ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนิซูรคิ 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

11.45 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที่ยวบนิที ่

SQ345 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

Day8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

05.55  เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

09.30 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่

ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษัิทประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 



 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

 

 
 


