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ไฮไลทโปรแกรม
นํ�าตกไรน์ (Rhine Falls) – นํ�าตกที�ใหญ่ที�สุดในยุโรป 
Abbey library – ห้องสมุดเก่าแก่และสวยงาม ติดมรดกโลก
Village of Appenzell – เมืองชนบทที�คงเอกลักษณ์ความ

ลูกาโน (Lugano) – เมืองกลิ�นอายอิตาลีในสวิตเซอร์แลนด์
เซอร์แมท (ZERMATT) – เมืองปลอดมลพิษ และชมยอดเขา

Montreux (มองเทรอซ์) – หนึ�งในเมืองตากอากาศที�ดีที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์
Gstaad (คชตาท) – เมืองเล็กๆน่ารัก ได้รับฉายา “the last paradise in a
crazy world”
เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) – ชมยอดเขามรดกโลกจุงเฟรา 

ลูเซิร์น (Lucerne) - ชมสะพานไม้ชาเพล สะพานไม้ที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป

     เป�นสวิตเซอร์แลนด์

     แมทเทอร์ฮอร์น ที�เป�นอีกหนึ�งสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

     ยอดเขาที�สูงที�สุดในเทือกเขาแอลป�
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@Alwaysvacation

ห้องพัก 1 คืน รวมอาหารเช้า ณ เมือง  Zurich, St. Gallen,
Davos, Lugano, Zermatt, Montreux, Gstaad and Lucerne
รถเช่าสําหรับ 9 วัน (จุดรับและคืนรถที�สนามบินซูริค)
ตั�วรถไฟชั�น 2 แบบไปกลับ ระหว่างเมือง Tasch – Zermatt

 –Zurich (ซูริค) St. Gallen (เซนต์ กาลเลิน)

Davos (ดาวอส) Lugano (ลูกาโน)

Montreux (มองเทรอซ์) Gstaad (คชตาท) Lucerne (ลูเซิร์น)

 –
 –

 – –
 –

อัตราคาบริการรวม 



โปรแกรมการเดินทาง
                       เดินทางถึงสวิสเซอร์แลนด์
                      ท่องเที�ยวตามอัธยาศัยใน
เมืองซูริค เมืองที�ผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์
และมีเสน่ห์ พักค้างคืน ณ เมืองซูริค

                       ZURICH (ซูริค) - ST.                        
                       GALLEN (เซนต์ กาลเลิน)     
                       (ประมาณ 130 กม.)
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
ระหวา่งทางไปเซนต ์กาลเลนิ แนะนําแวะที�นํ�าตกไรน์
ซึ�งเป�นนํ�าตกที�ใหญท่ี�สดุในยโุรป ชม Abbey
library หอ้งสมดุเกา่แกแ่ละสวยงาม ตดิมรดกโลก
ที�เซนต ์กาลเลนิ พักคา้งคนื ณ เซนต ์กาลเลนิ

                       ST. GALLEN (เซนต์ กาล 
                       เลิน) – DAVOS (ดาวอส)       
                       (ประมาณ 130 กม.)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ระหว่างทางไปเมืองดาวอส (Davos) ผ่านชม
เมือง Appenzell เมืองชนบทที�ยังคงเอกลักษณ์
ความเป�นสวิสไว้ แวะเที�ยวชมที� Heidi’s Village
หมู่บ้านที�มาจากแรงบันดาลใจของวรรณกรรม
เยาวชนชื�อดังของนักเขียนชาวสวิส 
Johanna Spyri พักค้างคืน ณ เมืองดาวอส

                       DAVOS (ดาวอส) –  
                       LUGANO (ลูกาโน)  
                       (ประมาณ 170 กม.)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่ลูกาโน เมืองกลิ�นอายอิตาลีตอน
ใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ แนะนําให้ท่านเที�ยว
ชมย่านเมืองเก่าที�สวยงาม และชมยอดเขา     
Sa Salvatore หรือ Monte Brè    
 พักค้างคืน ณ เมืองลูกาโน

                       LUGANO (ลูกาโน)  - 
                       ZERMATT (เซอร์แมท)  
                       (ประมาณ 240 กม.)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่เมืองปลอดมลพิษ เซอร์แมท
(ZERMATT) โดยท่านจําเป�นต้องจอดรถเช่าไว้
ที�เมือง Täsch และนั�งรถไฟท้องถิ�นไปยัง
เซอร์แมท (Zermatt)
พักค้างคืน ณ เมืองเซอร์แมท

                       ZERMATT (เซอร์แมท) -  
                       MONTREUX (มองเทรอซ์) 
                       (ประมาณ 150 กม.)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นั�งรถไฟสู่ยอดเขา
กอร์นเนอร์กราทเพื�อชมวิวยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ที�เป�นอีกหนึ�งสัญลักษณ์ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเป�นโลโก้ของบริษัทภาพยนตร์
Paramount Pictures และช็อคโกแลตชื�อดังอย่าง
Toblerone จากนั�นออกเดินทางสู่หนึ�งในเมืองตาก
อากาศที�ดีที�สุดในสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองมองเทรอซ์
สามารถแวะชมที�เที�ยว ณ เมืองระหว่างทางได้ อาทิ
Sierre , Sion หรือเดินเล่นภายในเมืองมองเทรอซ์
ชมภายนอกของปราสาท ชิลยอง (Chillon Castle)
พักค้างคืน ณ เมืองมองเทรอซ ์

                       MONTREUX (มองเทรอซ์) 
                       – GSTAAD (คชตาท) 
                       (ประมาณ 150 กม.)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เที�ยวชมเมืองตาม
ชายฝ�� งสวิสริเวียร่า (Swiss Riviera) อาทิ โลซานน์
(Lausanne) เวอแว (Vevey) หรือเที�ยวชมเมือง
แห่งชีสกรูแยร์ (Gruyeres) หรือชมยอดเขา
Glacier 3000 เดินบนสะพานเชื�อม 2 เขาที�สูง
ที�สุดในโลก Peak Walk by Tissot 
พักค้างคืน ณ เมืองคชตาท

                        GSTAAD (คชตาท) - 
                        LUCERNE (ลูเซิร์น) 
                        (ประมาณ 150 กม.)
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ออกเดนิทางสูเ่มอืง
อนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken) แนะนําแวะเที�ยวชมยอด
เขาจงุเฟรา 1 ใน Landmark ของสวติเซอรแ์ลนด์
และเป�นยอดเขาที�สงูที�สดุในแนวเทอืกเขาแอลป� 
จากนั�น ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)  
พักค้างคืน ณ เมืองลูเซิร์น

                       LUCERNE (ลูเซิร์น)  - 
                       ZURICH (ซูริค) (ประมาณ 
                       70 กม.) - เดินทางกลับ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เที�ยวชมแหล่งท่อง
เที�ยวสําคัญในเมืองลูเซิร์น อาทิ สะพานไม้ชาเพล
(Chapel Bridge) สะพานไม้ที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป
และ อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (Lion Monument) 
 อีกหนึ�งแลนด์มาร์คของเมือง จากนั�น ออกเดินทาง
สู่สนามบินซูริค เพื�อคืนรถเช่าและเดินทางกลับ 
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