Smile Club with Wonderful Switzerland
ท่ องสวิตเซอร์ แลนด์ 7 วัน 4 คืน

กำหนดเดินทำง : วันที่ 07 – 13 ตุลำคม 2560
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วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
00.35 น.
06.55 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย

โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ ) – เบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซำนน์
ออกเดินทางสู่ สนำมบินเมืองซู ริค โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง 20 นาที)
เดิ นทางถึง สนำมบินเมืองซู ริค (Zurich) เมืองที่ ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุ รกิ จ
และวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิ นของโลก นาท่ านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมือง และพิธีการทางศุลกากร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง เบิ ร์ น (Berne) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชั่ ว โมง) นครหลวงอัน งามสง่ า ของ
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองมรดกโลกอันล้ าค่าที่ ถ่ายทอดและได้รับการอนุ รักษ์มาสู่ ปัจจุบนั องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้ส่วนหนึ่ งของเมืองเบิ ร์นเป็ นมรดกโลก ชมหอนาฬิ กาที่ มีหน้าปั ดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นประตู
โบราณตั้งคร่ อมอยู่ครึ่ งถนน ผ่านชมโบสถ์ จัตุรัสรัฐสภา และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรี ยงรายมากมาย ผ่านชม
น้ าพุที่ต้ งั อยู่กลางถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดิ นที่ สวยงามอี กเส้นหนึ่ งของยุโรป สมกับเป็ น
เมืองหลวงของประเทศ

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมื องสงบริ มทะเลสาบเจนี วา (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1
ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน @ Fai Wong Restaurant
นาท่ านชม ปรำสำทชิ ลยอง (Chateau De Chillon) (ด้านนอก) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สุด และทาเลที่ งดงามที่ สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่ งนี้ จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็ น
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
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ค่ำ

วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านเดิ นทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 40 นาที ) เมืองที่ มีเสน่ ห์โดยธรรมชาติ มาก
ที่สุดเมืองหนึ่ งของสวิต และเป็ นเมืองที่ สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอภิ เษกสมรสกับหม่อมสังวาลย์ และยัง
เป็ นเมืองที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี สมเด็จ
พระเจ้าพี่ นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยานิ วฒั นาฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิ ดล ได้เสด็จมาประทับ
และทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาว์วยั อีกด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL MOVENPICK, LAUSANNE ระดับ 4 ดำว

โลซำนน์ – ชมเมือง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซานน์บนเนิ นเขาที่ ต้ งั ของมหาวิหารแห่ งเมืองโลซานน์โบส์ ถที่ สร้างใน
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่ ใหญ่ที่สุดในสวิต นาท่ านชม โรงแรมโบริ วำจ (Beau-Rivage Palace) โรงแรมริ ม
ทะเลสาบเลม็องที่ หรู หราที่ สุดแห่ งหนึ่ งของสวิต เป็ นโรงแรมที่ สมเด็จพระบรมราชชนกชนนี เคยเสด็จมา
ประทับหลังพิธีอภิเษกสมรส เมื่อปี ค.ศ. 2463 นาท่านชม โบสถ์ แซงต์ ฟรังซั วส์ (Saint François) โบสถ์โบราณ
ที่สวยงามโดดเด่น เป็ นสถาปัตยกรรมใจกลางเมืองโลซานน์มาตั้งแต่ ศตวรรณที่ 13
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน @ Fook Moon Restaurant
นาท่านชม ถ่ ำยรู ปกับสวนสำธำรณะแห่ งเมืองโลซำนน์ ที่มี รู ปปั้นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปำก ปิ ดตำ ซึ่ งหมายถึง ปิ ด
ตาปิ ดหูปิดปากจากการทาชัว่ อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศำลำไทย
ที่รัฐบาลไทยส่ งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง @ Brasserie-Restaurant Le Vaudois
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL MOVENPICK, LAUSANNE ระดับ 4 ดำว
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วันที่สี่
เช้ ำ

โลซำนน์ – เจนีวำ – ลูเซิร์น
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนปลายแหลมของ
ทะเลสาบเจนี วา ทะเลสาบที่ มีรูปคล้ายพระจันทร์ ครึ่ งเสี้ ยวยามข้างแรม ตัวเมื องเจนี วางดงามรายล้อมด้วย
สวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติ ต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ , สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล
นาฬิกาดอกไม้ น้ าพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริ มทะเลสาบเจนีวา

เที่ยง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน @ Han Lung Restaurant
นาท่านเดินทางสู่ ลูเซิ ร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็ นหลังคาแห่งทวีป
ยุโรป (The Roof of Europe) เพราะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับ
ป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย @ Mr. Rung Restaurant
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 4 ดำว

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

แองเกิลเบิร์ก – นั่งกระเช้ ำสู่ ยอดเขำทิตลิส – ลูเซิร์น – ซู ริค
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมือ งแองเกิล เบิร์ ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้น นาท่ านนั่ง
กระเช้าลอยฟ้ าสู่ ยอดเขำทิตลิส (Titlis) ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์ มีชื่อเสี ยง 1 ใน 3 ของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ปก
คลุ มไปด้วยหิ มะตลอดปี มี ระดับ ความสู ง 10,000 ฟิ ตจากระดับ น้ าทะเล ณ บนยอดเขาทิ ต ลิ ส สัม ผัส กับ
ทัศนี ยภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ ปกคลุมด้วยหิ มะและบรรยากาศที่ สดชื่ น เก็บภาพที่ ระลึกบนลาน
กว้างที่เต็มไปด้วยหิ มะขาวโพลนละลานตา
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เที่ยง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำทิตลิส @ Panorama Restaurant Titlis
นาท่ านเดิ นทางกลับ สู่ ลู เซิ ร์น (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นาท่ านชม สะพำนไม้ ชำเปล (Chapel
bridge) เป็ นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของเมืองลูเซิ ร์น
แวะถ่ายรู ปกับ อนุสำวรี ย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ ซึ่ ง
มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหาร สวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ
ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน @ Chang Cheng Chinese Restaurant
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซู ริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL MOVENPICK ZURICH AIRPORT ระดับ 4 ดำว

วันที่หก
เช้ ำ

ซู ริค – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ สนำมบินซู ริค เพื่ อตรวจเช็คเอกสารการเดิ นทางและสัมภาระเตรี ยมตัวเดิ นทางกรุ งเทพฯ
(มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)

13.15 น.
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วันที่เจ็ด
06.10 น.

เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************
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