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ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  ซูริค – ภเูขายเูอทลิเบิรก์ – น ้าตกไรน์ - ลูเซิรน์ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ ภเูขายูเอทลิเบิรก์ (Uetliberg Mountain) เป็นภูเขาสงูรมิเมอืงซูรคิทีม่ี
ความสงูกว่า 2,857 ฟุต อกีหนึ่งจุดชมววิที่
สามารถมองเหน็เมอืงซูรคิได ้ แบบ 360 

องศา และมองเหน็ววิเทอืกเขาแอลป์ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม น ้าตกไรน์ (Rhein Fall) เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ในเมอืงซอฟฮาวเซ่น เป็นน ้าตกทีเ่กดิจากแม่น ้าไรน์ไหลผ่าน ไม่
เพยีงความใหญ่อลงัการ แต่ยงัมเีสน่หด์ว้ยสิง่ราย  ลอ้ม เหนือน ้าตกมโีขดหนิสวยงาม รวมถงึ
ทศันียภาพรมิน ้าตก เชญิชมความแรงของ
กระแสน ้าทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน ้าดงัสนัน่
ไปทัว่บรเิวณ ละอองน ้าทีก่ระจายปกคลุมไป
ทัว่เสมอืนเมอืงมายา สดูอากาศบรสิุทธิ ์และ
สมัผสัตน้ไมใ้หญ่เรยีงรายทัว่บรเิวณ ทีน่ี่ มี
ทางเดนิใหน้กัท่องเทีย่วสามารถชมน ้าตกและสมัผสัละอองน ้าตกทีก่ระเซน็ไดอ้ย่างใกลช้ดิ 

• น าท่านสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงทีคุ่น้เคยดสี าหรบัคนไทยและชาวเอเชยี โดยเฉพาะ
ประตมิากรรมทีง่ดงามแกะสลกัสงิโตหนิบนหน้าผา หรอื สะพานไมค้าเปล ทีม่อีายุกว่า 600 

ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบทอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนทีบ่อกเล่าถงึ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็น  อย่างด ี

สะพานนี้เคยถูกไฟไหมแ้ละไดร้บัการบูรณะจน
สวยงาม กลายเป็นสญัลกัษณ์ความงามทีแ่ทจ้รงิ
ของลูเซริน์ นอกจากนี้ การไดล้่องเรอืไปตาม
ทะเลสาบโรแมนตคิมากๆ มเีมอืงเลก็สวยงาม
บนฝัง่ทะเลสาบเวยีวาลด ์สแตรท์เตอร ์เชญิเยีย่มชมตามอธัยาศยั 



เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 ทะเลสาบลูเซิรน์ - ยอดเขาริกิ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านล่องเรอื ทะเลสาบลูเซิรน์ (Lake Lucerne) หรอื ทะเลสาบสีพ่นัธรฐั มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัที4่ของประเทศสวสิ มคีวามงดงามของทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบ
ลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิและยอดเขาพลิาตุส ท าใหว้วิ  ทวิทศัน์ดงูดงามยิง่ขึน้ ทะเลสาบลูเซริน์ ได้
ชื่อว่าสวยสุดในสวติเซอรแ์ลนด์ ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีส่วยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
มองไปทางไหนกจ็ะเหน็ภูเขาโอบลอ้ม 

ทศันียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริน์ เป็น
อาคารบา้นเรอืนแบบสมยัใหม่ มถีนนเลยีบไป
ตามเนินเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไมน้านาพรรณ 

• น าท่านขึน้รถไฟไปยงั ภูเขารกิ ิ

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • นัง่เคเบิล้คารล์งจาก ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) คนทีน่ี่ต่างรูจ้กัภูเขาแห่งนี้ในฐานะของ
ราชนิีแห่งเทอืกเขาทีม่ภีูมทิศัน์สวยงาม และได้
ชื่อว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงลูเซริน์ 

โดยภูเขารกิมิคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล
ประมาณ  1,797.5 เมตร นกัท่องเทีย่วที่
ตอ้งการมาเยอืนทีน่ี่ สามารถเดนิทางมาไดท้ัง้
รถสาธารณะและทางเรอื นอกจากนัน้ทีน่ี่กย็งัมบีรกิารรถไฟไต่เขาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรปอกีดว้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 เมืองเอนเกลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - หมู่บ้านเอนเกลเบิรก์ 
  



เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง เอนเกลเบิรก์ (Engelberg) เป็นอกีหนึ่งเมอืงรสีอรท์ชัน้น าของ
สวติเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งหาโอกาสมาเยอืนสกัครัง้ 
โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนเนินเขาใกล้ๆ กบั"ภูเขา
ทติลสี" (Mount Titlis) ภูเขาทีม่ยีอดสงู
จาก  ระดบัน ้าทะเลหนึ่งกว่า 10,000 ฟุต 

หรอื 3,020 เมตร ปัจจุบนัเมอืง 
เอนเกลเบริก์ ไดก้ลายเป็นอกีหนึ่งอลัไพน์รสีอรท์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด์ 

• น าท่านสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขามชีื่อของประเทศสวติแลนด์ มคีวามสงูถงึ 
3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง การขึน้สูย่อดเขาทติลสินัน้ ตอ้งต่อกระเชา้หลาย
สถาน ีก่อนถงึยอดเขาเป็นกระเชา้ทีพ่ืน้สามารถ
หมุนได ้ รอบ 360 องศา เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่ว
ไดช้มความงามของเทอืกเขาไดร้อบทศิทาง 
สมัผสักบักระเชา้ไฟฟ้าทีห่มุนรอบตวัเองไปดว้ย
ในขณะทีเ่คลื่อนที่ และพบกบัทศันียภาพที่
สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา หากไม่ชอบใหย้นือยู่บรเิวณตรงกลางของ
กระเชา้ทีพ่ืน้ไม่ไดห้มุน 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ หมู่บ้านเอนเกลเบิรก์ ทีต่ัง้อยู่เชงิขุนเขา พรอ้มกบัฉากหลงัของเทอืกเขาแอลป์ ทีม่ี
หมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นตน้ทางส าหรบัใครทีต่อ้งการจะขึน้กระเชา้โรแตรเ์พือ่
ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) นัน่เอง 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 



วนัท่ี 4  กรงุเบิรน์ – หอนาฬิกาดาราศาสตรก์รงุเบิรน์ – เมืองทูน - ปราสาทเมือง
ทูน 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ กรงุเบิรน์ (Bern) สรา้งในยุคกลางของยุโรปและเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่สวยงาม
คลาสสคิของสวสิมาตัง้แต่ปี คศ1848 รวมทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง รฐัสภา และหน่วย
ราชการทีส่ าคญัๆ ในปี คศ1848 ไดย้กฐานะเมอืงมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ทัง้ยงัตดิ
หนึ่งในเมอืงมคีุณภาพชวีติทีด่ทีีสุ่ดของโลกในปี 

คศ2010 ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางดา้น  

ประวตัศิาสตร ์อาคารบา้นเรอืนสวยงาม ตกแต่ง
ดว้ยดอกไม ้ตน้ไม ้มหีอนาฬกิาดาราศาสตรก์รุง
เบริน์ สญัลกัษณ์คู่บา้นคู่เมอืงกรุงเบริน์ บา้นทุก
หลงัทีล่ว้นมหีลงัสแีดง ถนนทีป่ดูว้ยอฐิ มรีูปปั้นตวัเลก็ๆตลอดเสน้ทาง 

• น าท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตรก์รงุเบิรน์ (Zeitglockenturm) ในช่วงปี ค.ศ. 

1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมอืงแห่งแรก แต่
พอมกีารสรา้ง Prison Tower จงึเปลีย่นไป
ใช ้Prison Tower เป็นประตูเมอืงแทน และ
ดดัแปลง  Zeitglockenturm ใหก้ลายมา
เป็นหอนาฬกิา พรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตร์
เขา้ไป 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ เมืองทูน (THUN) หรอื ตูน ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่บีรรยากาศอนัสวยงาม เป็น
เมอืงทีม่กีลิน่อายแบบสวติเซอรแ์ลนดอ์ย่าง
แทจ้รงิบรรยากาศโดยรอบเตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบสวสิ ตดักบัทะเลสาบทนูสฟ้ีา
ใสดุจ 
อญัมณ ี 

• น าท่านล่องเรอืทะเลสาบทูน ชม ปราสาทเมืองทูน (Schloss Thun) ปราสาททีต่ ัง้อยู่
บนเนินเขากลางเมอืงแห่งนี้นี่เอง ปราสาทน้ีสรา้งขึน้ในสมยัยุคกลางประมาณศตวรรษที่ 12 

ค่ะ ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงสิง่ของทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร์ 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  ท่าเรือ Brunnen – อนุสาวรยีสิ์งโตแห่งลูเซิรน์ - สะพานไมช้าเปล 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ท่าเรือ Brunnen เป็นท่าเรอืที่
ตัง้อยู่ในทะเลสาบ Luzern ส าหรบัเดนิทาง
ขา้มฟากไปยงัสถานทีต่่างๆ รมิทะเลสาบ และ
ยงันัง่ชมววิเพลนิๆ ได ้ อกีดว้ย 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ อนุสาวรียสิ์งโตแห่งลูเซิรน์ (Lion of Lucerne) เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ ัง้อยู่ใจ
กลางเมอืงลูเซริน์ และเป็นอนุสาวรยีส์ าหรบัทหารสวสิทีต่ายในหน้าทีท่ีฝ่รัง่เศส ซึ่งสว่นใหญ่
เป็นชาวลูเซริน์ ส าหรบัความกลา้หาญและความ
ซื่อสตัยใ์นหน้าที ่แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ทีห่วั
ของสงิโตจะมโีล่ ซึง่มกีากบาทสญัลกัษณ์ของ
สวสิเซอรแ์ลนดอ์ยู่ ออกแบบและแกะสลกัโดย 

ธอร ์วอลเสน้  ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี 

ตัง้แต่ คศ 1819-1821 สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิในดา้นความกลา้หาญ 

ซื่อสตัยแ์ละรกัภกัด ีทีเ่สยีชวีติไปในฝรัง่เศส 

• น าท่านสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สญัลกัษณ์ของเมอืงทีใ่ครๆ กม็กัมา
ถ่ายรูปทีส่ะพานแห่งนี้ เป็นสะพานไมอ้นัเก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป มอีายุมากกว่า 600 ปี สรา้งขึน้
ในศตวรรษที ่14 โดยตลอดแนวสะพานนัน้
ถูก  ประดบัดว้ยภาพเขยีน ทีบ่อกเล่าถงึ
ประวตัขิองประเทศแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 

สรา้งขึน้เพือ่ทอดตวัขา้มแม่น ้ารอยส์ ตัง้อยู่รมิ
ทะเลสาบทอดขา้มแม่น ้ารอยส ์ตลอดสะพาน
ประดบัดว้ยภาพเขยีน ทีบ่อกเล่าถงึประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานน้ีเคยถูก
ไฟไหมเ้สยีหายมากในปี 1993 แมบ้างสว่นจะถูกไฟไหมแ้ละไดร้บัการบูรณะจนสวยงาม 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 
 

วนัท่ี 6  ซูริค - เมืองเก่า 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม น าท่านสู่ซูรคิ 

 • น าท่านสู่ เมืองเก่า (Old Town) เป็นเขตบา้นเมอืงและหมู่บา้นยุโรปโบราณยุคเมดอิวิลั 

(Medieval) ทีอ่นุรกัษ์ไว ้อาคารในแถบนี้มอีายุนบัยอ้นไปไดถ้งึ 2,000 ปีเลยทเีดยีว ที่
น่าสนใจ คอื อาคารสมยัใหม่ทีผุ่ดขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงนัน้ถูกออกแบบและจดัวางไดอ้ย่างลง
ตวักบัอาคารบา้นเรอืนแบบ  เก่าๆ เหล่านี้ นอกจากจะไดม้าเดนิชมความสวยงามของ
บา้นเรอืนโบราณแบบในเทพนิยายแลว้ ย่าน
นี้ยงัเป็นแหล่งรา้นคา้ งานฝีมอื และ
รา้นอาหารอกีดว้ย และชมหอนาฬกิาแห่ง
โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(St. Peter) และ 
โบสถห์อคอยคู่กรอสมุนเตอร ์
(Grossmunster) มาเทีย่วซูรคิ สวติเซอรแ์ลนดท์ัง้ท ีตอ้งหา้มพลาดแลนด์มารค์หลกั
ของซูรคิ โบสถห์อคอยคู่สงูระฟ้า เป็นโบสถส์ าคญัและเก่าแก่ของเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงปี 

ค.ศ. 1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 



เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 6 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 



• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 

 


