กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.

ค่ํา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิวนิค (เยอรมัน)

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่............เคานเตอร............ สายการบิน.........
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในเรื่องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง
xx.xx น.
xx.xx น.

(1)

(2)

มิวนิค

ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค ประเทศ เยอรมัน โดยเที่ยวบินที่...............
คณะเดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค (เวลาทองถิ่น ณ มิวนิค) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางโดยรถโคชเขาสู ตัวเมืองมิวนิค
เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรีย
ถือวาเปนหัวเมืองใหญที่สุดทาง
ตอนใตของเยอรมนี ศูนยกลางการผลิตรถยนต BMW แวะถายรูปกับ
สนามกีฬาโอลิมปค จากนั้นนําชม จัตุรัสมาเรียน เขตเมืองเกาใจกลาง
เมือง ซึ่งมีสถานที่ตั้งของสถาปตยกรรมที่คลาสสิครอบๆ อาทิ อาคาร
เทศบาล โบสถประจําเมือง ฯลฯ โดยเฉพาะจะมีนาฬิกาโบราณที่ตีบอก
เวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงพรอมกับมีตุกตาออกมาเตนรําเปนที่ชื่นชอบของบรรดานักทองเที่ยวที่มายืนเฝารอชม
พรอมอิสระชอปปงสินคาตางๆตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – ซูริค

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง โฮเฮนชวานเกา (ระยะทางประมาณ 140 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อ
นําทานเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน หรือ ปราสาทหงสเหิร ซึ่งสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1868-1886 ตั้งอยู
ตอนใตของถนนสายโรแมนติค ปราสาทแหงนี้ดูคล ายคลึ งกั บฉากใน
ละครมากกวาสถานที่อยูอาศัย ตัวปราสาทสรางจากหินออนสีขาว ตั้งเปน
สงาอยูบนเนินเขา การตกแตงภายในตัวปราสาทสะทอนถึงโลกอุปรากร
แหงจินตนาการและความฝนของริชารด วากเนอร ณ แซงเกอซาล ที่เปน
ศูนยกลางของปราสาทแหงเทพนิยายนี้ เปนหองบัลลังกที่มีความสูงเทียบเทาตึก 2 ชั้นซึ่งกวางขวางกินเนื้อที่
เกือบจะทั้งหมดของตัวปราสาท บางหองมีการตกแตงเพื่อใหรําลึกถึงพระราชวังแหงโลกทางตะวันออกดวย
นอกจากนี้ยังมีถ้ําจําลอง น้ําตกในรม และความงดงามของธรรมชาติรอบดาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริเวณดานลางของปราสาท
นําคณะเดินทางเขาสู ชาฟฟเฮาเซน เมืองซึ่งตั้งอยูพรมแดนระหวางสวิส-เยอรมนี ชื่นชม น้ําตกไรน น้ําตกที่
ไดชื่อวาสวยงาม และใหญที่สุดของยุโรป ชุมฉ่ํากับละอองน้ําใสสะอาดยามที่
น้ําไหลตกลงมาจากดานบนกระแทกสูเบื้องลาง หลังจากนั้นนําทานเดิน
ทางเขาสูกรุงซูริคศูนยกลางทางดานการคาและการพาณิชยกรรมของสวิส
ตะวันออก (ระยะทางประมาณ 240 ก.ม. ใช เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(3)

(4)

ซูริค – เบิรน – อินเทอรลาเคน – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน นครหลวงอันเกาแกของสวิตเซอรแลนด เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวยงามเปน
อยางยิ่งจนไดรับการอนุรักษ และประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก แวะชม สวนกุหลาบ ซึ่ง
ตั้งอยูบนเนินเขา ชมทิวทัศนของตัวเมืองเกาไดในมุมกวาง นําคณะชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บอหมี สัตวที่เปน
สัญลักษณของเมือง จากนั้นชมกรุงเบิรนมรดกโลกอันล้ําคาที่ถายทอดและอนุรักษมาสูปจจุบัน กรุงเบิรน
สรางขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตรมากมาย องคการยูเนสโกประกาศใหสวนหนึ่ง
ของเมืองเบิรนเปนมรดกโลก และเปนเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ผานชม ถนน ครัมกาสเซ
เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม หอ
นาฬิกาดาราศาสตร อายุกวา 800 ป ที่จะมีตุกตาออกมาเริงระบําใหดู
ทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา เดินสู ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มี
ระดับสูงสุดของเมืองนี้ และเปนที่ตั้งของ มหาวิหารมุนสเตอร
สถาปตยกรรมในศิลปะแบบโกธิค เดินเทาตอไปยัง มารคกาสเซ ยาน
เมืองเกาซึ่งปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนตจึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชม
อาคารเกาอายุ 200-300 ป

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับปาะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดิ นทางสู อินเทอรลาเคน (ระยะทางประมาณ 50 กิโล ใช เวลาประมาณ 1 ชั่ ว โมง) เมืองที่เ ปน
ชุมทางสูแหลงทองเที่ยวสําคัญ ๆ และมีความสําคัญประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด
ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee เที่ยวชมเมือง และรานคาขายของที่ระลึก
ตางๆ ไดเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู ลูเซิรน เมืองตากอากาศที่โดงดังของสวิส ตั้งอยูริมทะเลสาบขนาด
ใหญที่ชื่อวา เวียวาลด สแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นําคณะไปถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโต
แกะสลักริมหนาผา สัญลักษณแหงความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละที่ถูก
สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกปองพระราชวังตุย
เลอลีสในฝรั่งเศส และชม สะพานคาเปล สะพานไม เก า แก ข องเมื อ งที่ มี
อายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่มี
รานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดังอาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน รานขายของที่
ระลึกรานช็อคโกแล็ต และชอปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ลูเซิรน – แองเกลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – โลซานน – เจนีวา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองแองเกลเบิรก ขึ้นกระเชาไฟฟาโรแตร ชมทิวทัศนของ
เทือกเขาแอลป บนกระเชาที่หมุนได 360 องศา สู ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง
3,028 เมตร ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งป เปนยอดเขาที่นักทองเที่ยวนิยมมา
เลนสกีเปนจํานวนมาก ชมถ้ําน้ําแข็งพันป สนุกสนานกับการเลนหิมะและ
อิสระชมทิวทัศนเหนือยอดเขาสูงเสียดฟาตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขา
เดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางสู โลซานน เมืองที่คนไทยรูจักดีในสวิส นอกจากนั้นยังเปนเมืองที่
ประทับของสมเด็จยาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกดวย นําทานชม
บรรยากาศของเมือง และถายรูปกับที่ทําการของสํานักงานโอลิมปคโลก หลังจากนั้นเดินทางสู นครเจนีวา
พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

(5)

(6)

เจนีวา – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม เมืองเจนีวา เมืองที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจาก
นโยบายตางประเทศ ศาสนาและเปนที่ตั้งของธนาคารจํานวนมาก ชม ทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุจรวด (Jet
d’eau) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟาไดสูงถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของเจนีวา ถายรูปกับ
นาฬิกาดอกไม และชื่นชมไมดอกไมประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอเจนีวา

เที่ยง
บาย
xx.xx น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู สนามบินเมืองเจนีวา
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่.................

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
xx.xx น.

(7)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

