เจนีวา – โลซานน – เซอรแมท – แมทเทอรฮอรน – เบิรน – ลูเซิรน
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่.......เคานเตอร....... สายการบิน..........
พบเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง
xx.xx น.
xx.xx น.

(1)

(2)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค – เบิรน – อินเทอรลาเคน

ออกเดินทางสู ซูริค โดยเที่ยวบินที่......... (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ ศุลกากร
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองเบิรน นครหลวงแหงประเทศสวิสเซอรแลนด
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร เมืองอันเกาแก และมี
อาคารบานเรือนที่สวยงาม ตกแตงดวยดอกไม ตนไม ฯลฯ อีกทั้งยังเปนบานที่ทํางานของนักวิทยาศาสตร
ระดับโลกคือ อัลเบิรต ไอนสไตน นําทานชมความเกาแกของอาคารบานเรือนจากยุคโรมันจนไดรับคัดเลือก
ใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากยูเนสโก ซึ่งบริเวณเมืองเกามีน้ําพุสมัยโรมันอันเกาแกมากมายโดย
เมืองเบิรนตั้งอยูริมแมน้ําอาร อาคารบานเรือนสรางจากหินทรายสไตลโกธิค ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะกรุง
เบิรน โดยเฉพาะอยางยิ่งบอหมี ซึ่งถือวาเปนของคูบานคูเมืองตั้งแตโบราณ นํา
ท า นชมสั ญ ลั ก ษณ คู บ า นคู เ มื อ งของเมื อ งเบิ ร น นั่ น คื อ หอนาฬิ ก า
Zeitglockenturm ที่มีอายุเกาแกกวา 800 ป ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ที่จะมีการ
ตีบอกเวลาพรอมบรรดาตุกตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบหอนาฬิกานี้ใชเปน
ประตูเมืองแหงแรก ของกรุงเบิรน ในชวงป ค.ศ. 1191 ถึง 1256 และเมื่อมีการ
สราง Prison Tower ขึ้น จึงไดเปลี่ยน ไปใช Prison Tower เปนประตูเมืองแทน
ในสมัยกอนนั้นตึกนี้ไมไดเปนนาฬิกาอยางทุกวันนี้ จนกระทั่งในป ค.ศ. 1530
จึงไดมีการติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนกุหลาบ ซึ่งเปนสวนขนาดใหญของยานเมืองเกา ที่รวบรวมดอกกุหลาบกวา 220 ชนิด ดอกไอ
ริส 200 ชนิด และพันธุไมตางๆ อีกมากมายที่ใหความรมรื่นและสดชื่น
เมื่อเขาไปสัมผัส ในชวงป ค.ศ. 1765-1877 สวนแหงนี้เคยถูกใชเปน
สุสาน แตในป ค.ศ.1913 ก็ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมาเปน
สวนสาธารณะ ที่มีการตกแตงดวยดอกไมอยางสวยงาม เพื่อใชสําหรับ
การพักผอนหยอนใจของชาวเมือง และปจจุบันก็เปนอีกสถานที่พักผอน
ของนักทองเที่ยวดวย จากนั้นนําทานเลือกซื้อของตามอัธยาศัย ถนน
มารคกาสเซ ซึ่งเปนถนนสายชอปปงที่ยาวมาก ประมาณ 6 กิโลเมตร สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมือง
อินเทอรลาเคน เมืองทองเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสฯ ที่ไดชื่อวามีบรรยากาศ และภูมิประเทศที่สงบสวยงาม
ที่สุดแหงหนึ่ง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เนื่องจากเปนเมืองที่ตั้งอยูตรงกลางระหวางทะเลสาบ 2
แหง คือ ทะเลสาบธุน (Thun Sea) และทะเลสาบเบรียนส (Brienz Sea) เมืองนี้จึงแวดลอมไปดวยน้ํา ทั้งน้ํา
จากทะเลสาบที่ใสแจว น้ําตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา น้ําจากแมน้ํา และน้ําที่พุงเปนสาย
กระเซ็นจากน้ําพุรอบเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

อินเทอรลาเคน – จูงฟราวน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดอรวาล ชุมชนเล็กๆนารัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อขึ้นรถไฟฟา
(COG WHEEL) สายจุงฟราวน บาหเนน สูยอดเขาจุงฟราวนซึ่งตลอดสองขางทางทานจะไดสัมผัสกับ
ธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวปาสนที่งดงาม ระหวางการ
เดินทางรถไฟจะจอดใหทานชมความงดงามและยิ่งใหญของเทือกเขา
แอลปจนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวนและได รับการขนานนามวา TOP
OF EUROPE นําทานชมวิวสวย และสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบน
สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ จากนั้นนําชมถ้ําน้ําแข็งที่ไดรับการขุดเจาะและตกแตงไวอยางงดงาม
รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
นําทานเดินทางลงจากยอดเขาจุงฟราวน จากนั้นนําทานเดินทางสูยานชอปปงกลางเมืองอินเทอรลาเคน ให
ทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ โอวัลติน ซึ่งถือวาเปนเมืองผูผลิต ช็อคโกแล็ต ทรอปเบอโลน
สินคาพื้นเมือง ฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(3)

(4)

อินเทอรลาเคน – รถไฟGolden Pass – มองเทรอซ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม
นําทานเดินทางโดย รถไฟขบวนพิเศษGolden Pass สัมผัสกับเสนทางชนบทชาเลตสวิสเซอรแลนดสู เมือง
มองเทรอซ เมืองที่มีประชากรเพียง 20,000 คน อยูอยางกระจัดกระจายตามริมชายฝงทะเล เปนระยะทางกวา

เที่ยง
บาย
ค่ํา

6.5 กิ โ ลเมตร อี ก ทั้ ง ยั ง เมื อ งรี ส อร ท ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในย า นทะเลสาบเจนี ว า และได ชื่ อ ว า เป น ริ เ วี ย ร า แห ง
สวิตเซอรแลนด จากนั้นนําทานเปลี่ยนยานพาหนะเปนรถโคชปรับอากาศเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมปราสาทชิลยอง ซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา สรางโดยดยุคแหงชาววอยในศตวรรษที่9 ชม
หองตางๆภายในตัวปราสาทที่สะทอนภาพในยุคสมัยของอัศวินในอดีต
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เที่ยง
บาย

มองเทรอซ – โลซาน – เจนีวา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงเจนีวา เมืองหลวงแหงสันติภาพนครแหงความงามตั้งตระหงานอยูเชิงเขาจูราและเปน
ประตูสูเทือกเขาแอลป นําทานชมที่ตั้งขององคการสหประชาชาติ ผาน
ชมสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา เชน โบสถเซนตปแอร (St.Pierre)
ซึ่งเปนโบสถที่เกาแกที่สุดในเมือง โรงอุปรากร มหาวิทยาลัยเจนีวา
ศาลากลางเมืองเจนีวาที่มีความเกาแกกวา 500 ป นอกจากนี้ยังใหทาน
ไดนั่งบนมานั่งยาวที่สุดในโลก (394 ฟุต) บริเวณหนาศาลาวาการ เพื่อ
เก็บภาพเปนที่ระลึกและชมทัศนียภาพรอบเจนีวา ซึ่งมีน้ําพุจรวดที่สามารถสงน้ําขึ้นสูทองฟาไดสูงถึง 140
เมตร ชมนาฬิกาดอกไมซึ่งบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของเจนีวา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน เมืองศูนยกลางการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนดานการโรงแรมที่ขึ้นชื่อและ
การคาที่สําคัญแหงหนึ่งในทวีปยุโรป อีกทั้งยังเปน ศูนยกลางการทองเที่ยวในบริเวณยานทะเลสาบเจนีวาอีก
ดวย เนื่องจากวิวทิวทัศนบริเวณทะเลสาบซึ่งเต็มไปดวยเรือใบชนิดตางๆ ทามกลางพื้นน้ําทะเลสีเขียวคราม
ภายในวงลอมของขุนเขา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

(5)

(6)

โลซาน – เซอรแมท

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเซอรแมท โดยรถไฟ ซึ่งเมืองนี้ยังคงรักษาความเปนอยูตามรูปแบบของชาวสวิสที่รัก
อิสระ และความสงบไวอยางสมบูรณ นอกจากนี้ยังปราศจากมลพิษทางอากาศ เพราะเปนเขตที่ปลอดรถใช
น้ํามัน จะมีเพียงแตรถไฟฟาเทานั้นที่อนุญาตใหใชเมืองนี้ได หรือจะพักผอนชมวิวทิวทัศนของเมืองที่ฉาก
หลังเปนภูเขาแม็ทเทอรฮอรน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นขึ้ น รถรางไต ร ะดั บ ตามไหล เ ขาสู ง ชั น สู ร ะดั บ ความสู ง 3,100 เมตร
บันทึกภาพทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน อันเลื่องชื่อ ซึ่งเปน
สัญลักษณของประเทศสวิสเซอรแลนดและยังเปนโลโกของบริษัทภาพยนตรพารา
เมาทพิคเจอรอีกดวย ชมบรรยากาศความงามอยางเต็มอิ่ม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย
ค่ํา

xx.xx น.

(8)

ลูเซิรน – ซูริค – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองชาฟทฮาวเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชั่วโมง) ชม น้ําตกไรนฟอลล ที่ไดรับการยกยองวาเปนน้ําตกที่มีกําลังแรง
และเปนตนทางการขนสงของแมน้ําไรนในปจจุบัน ใหทานบันทึกภาพเปน
ที่ระลึกกับความงดงามของสายน้ําที่ไหลกระเซ็น ปะทะกับโขด จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู เมืองซูริค ศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญของสวิส (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญที่สุด และเปนตลาด
หลักทรัพยที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก จนไดเวลาพอสมควร นําทานดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ ........... (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่เกาของการเดินทาง
xx.xx น.

เซอรแมท – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
เมืองศูนยกลางของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทองเที่ยวของภูมิภาค และ
เปนเมืองที่สวยจนไดรับสมญานามวาเปน เมืองที่ถูกถายรูปมากที่สุดใน
สวิตเซอรแลนด นําทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตแกะสลักริมหนาผา
สัญลักษณแหงความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละที่ถูกสรางขึ้นเพื่อ
เปนเกียรติแดทหารสวิส ที่เสียชีวิตจากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชมสะพานไม
เกาแกของเมืองที่มีอายุกวา 800 ป ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
อิสระให ทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่มีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน,
เอ็มบาสซี่ รานขายของที่ระลึก, รานช็อค-โกแล็ต, และชอปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา

(7)

(9)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

