
FINEX GRAND SWISS 7 DAYS 
 

                        ก ำหนดกำรเดินทำง   12 - 18 มิถนุำยน 2559 



 

วนัแรกของกำรเดินทำง 

 

 

 

21.30 น.  

 

 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมิู อำคำรผ ูโ้ดยสำร

ระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมี

เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ทกุท่ำน 



วนัท่ี2 

01.05 น. น ำทำ่นออกเดินทำงสู่เมืองซริูค สวิสฯ โดย สำยกำรบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 

07.50 น. เดินทำงถึง เมืองซรูิค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์หลงัจำกผำ่นพิธีศลุกำกร และดำ่นตรวจ

คนเขำ้เมืองพรอ้มทัง้รับสัมภำระเรียบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรงุเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศ

สวิสเซอรแ์ลนด ์

น ำท่ำนเขำ้ศึกษำดงูำน ณ สถำนทตูไทย ประจ ำกรงุเบิรน์ 

 



เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ สถำนทตูไทย ประจ ำกรงุเบิรน์ 

 

 

กรงุเบิรน์  

 

บ่ำย    น ำท่ำนเขำ้ส ู่ กรงุเบิรน์ เมืองหลวง

ของประเทศ ชม บ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบ

เร็นกรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  

ใหท้่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก เมืองแห่งนี้

ไดร้ับกำรอนรุักษไ์วเ้ป็นอย่ำงดี จนไดร้ับกำร

ยกย่องจำกองค์กำร UNESCO ของ

สหประชำชำติ ให้เป็น “เมืองมรดกทำง

วฒันธรรมของโลก” น ำท่ำนถ่ำยภำพเป็น

ที่ระลึกกับ หอนำฬิกำไซท์ กล็อคเค่น

ทำรม์ หอนำฬิกำที่มีอำยถึุง 800 ปี ซ่ึงมี 

“โชว”์ ใหด้ทูกุชัว่โมงเมื่อนำฬิกำตีครบเวลำ 



จำกนัน้ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัย่ำนกำรคำ้มำรก์ำสเซ น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองไปตำมถนนสำยส ำคญักลำงเมืองที่มี

น ำ้พทุัง้หมด 100 กว่ำบ่อประดบัไปทัว่เมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสญัลกัษณร์ปูป้ันแตกต่ำงกนัไปจนไดร้ับกำรขนำนนำม

ว่ำ “City of Fountains” 



 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ เมืองศนูย์กลำงกำรประชมุนำนำชำติ เมืองที่ตั้งองค์กำรสำกลระดับโลก 

อำทิ องค์กำรกำรคำ้โลก ,กำชำดสำกล ,แรงงำนสำกล ฯลฯ น ำท่ำนชม น ้ำพเุจทโด (เปิดเฉพำะวันอำกำศดี) 

อนุสำวรีย์กำรรวมชำติ และ นำฬิกำดอกไม ้สัญลักษณ์ที่ส ำคัญของเมืองเจนีวำ อิสระใหเ้วลำท่ำนเดินเล่น  

ชอ้ปป้ิง 

เจนีวำ  



ค ่ำ    บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

 

ท่ีพกั   SWISSOTEL METROPOLE GENEVA 



วนัท่ี 3  

 

 

 

 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเขำ้ทศันศึกษำดงูำน ณ ส ำนกังำนสหประชำชำติ UN และ UNCTAD 

 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้พบคณะผูแ้ทนถำวรไทยประจ ำสหประชำชำติ ณ กรงุเจนวีำ 

 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน โดย คณะผูแ้ทนถำวรไทยประจสหประชำชำติ ณ  กรงุเจนวีำ 

 

บ่ำย    น ำท่ำนเขำ้ทศันศึกษำดงูำน ณ WTO  



 

 

 

 

ค ่ำ    บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

 

 
 ท่ีพกั SWISSOTEL METROPOLE GENEVA  



วนัท่ี 4 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนทำงสู่ เมืองเวเว่ย ์เป็นเมืองที่ “ชำลี แชป

ปลิ้น”ศิลปินตลกชื่อดังของโลกชื่นชอบ เคำ้หลงรักเมือง

แห่งนี้และใชเ้วลำพักอำศัยในเมืองนี้กว่ำ 25 ปีจนกระทัง่

เสียชีวิตที่นี่ ไดม้ีกำรสรำ้งอนสุำวรียข์องเคำ้เพ่ือร ำลึกถึง 

อีกทั้งยังเป็นเมืองตน้ก ำเนิดผลิตภัณฑ์ภำยใตแ้บรนด์เนส

เล่ยอี์กดว้ย  

08.00 น.   น ำท่ำนเดินทำงสู่ โลซำนน ์(Lausanne) 

เมืองที่ตัง้ศำลสงูของประเทศและเมืองนีย้ังเคยเป็นเมือง

ที่ประทบัของสมเด็จย่ำ, สมเด็จพระพ่ีนำงฯ ลน้เกลำ้

รัชกำลที่ 8 และรัชกำลปัจจบุัน ขณะทรงพระเยำว์ แวะ

ถ่ำยรปูกบั ศำลำไทย ที่สวยงำมตัง้อยู่ในสวนสำธำรณะ

ริมทะเลสำบเลอมงัค ์ 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ ์น ำท่ำน

เข ้ำชมปรำสำทที่ งดงำมมำกแห่งหนึ่ง ใน

สวิสเซอร์แลนด์ ปรำสำทชิลยอง (Chillon 

Castle) ตัง้อยู่ริมทะเลสำบเจนวีำ ปรำสำทแห่ง

นีส้รำ้งขึน้ใน  ศตวรรษที่ 13 บนฐำนเดิมของ

โรมัน ปรำสำทชิลยองแห่งนี้เป็นที่นิยมอย่ำง

มำกส ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเยือน

สวิสเซอรแ์ลนด ์ 

เมืองมองเทรอซ ์ 



 
 

 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบซำเนน 

 

  เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจีน 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ เมืองที่มี

ทิวทศันอ์ันงดงำม เสมือนประหนึง่เมืองแห่งนี้ถกูโอบลอ้มอยู่

ในอ้อมกอดของหุบเขำ และสำยน ้ำสีฟ้ำครำมสดใสของ

ทะเลสำบที่จะท ำใหท้่ำนรูส้ึกสดชื่น  

อิสระใหท้่ำนหำมมุถ่ำยรปูกับเทือกเขำจงุเฟรำยอรค์อัน

สวยงำม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตำม 

ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำง

เมือง เลือกซ้ือนำฬิกำแบรนดเ์นมของสวิส 



ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้นเมอืง 

 

ท่ีพกั  SEEHOTEL WILERBAD RESORT & SPA 



วนัท่ี 5 

 

เมืองลเูซิรน์ 

 

08.00 น. น ำท่ ำนสู่  เ มืองลเู ซิร์น 

เมืองที่เป็นจดุหมำยหลักของนกัท่องเที่ยว

ที่เดินทำงไปสวิสฯ เพรำะเป็น เมืองที่ไดร้ับ

สมญำนำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกที่ส ุดของ

สวิตเซอรแ์ลนดน์ ำท่ำนชม สะพำนไมช้ำเปล 

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอำยุกว่ำ 

800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สดุของลเูซิร์น ซ่ึง

สะพำนไม้แ ห่งนี้มี หลังคำคลุมตลอด

ทอดตัวยำวขำ้มแม่น ำ้ “รอยส์” ที่มีอำยุ

เก่ำแก่กว่ำ 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์

ของสวิสฯ 

 

 
 

เชำ้     บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 

 

 
 

 

อนสุำวรยีส์ิงโต  

 

ชม อนสุำวรีย์สิงโต อนุสำวรีย์รปูแกะสลัก

สิงโตบนหน้ำผำหิน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ

ควำมซ่ือสัตยข์องทหำรสวิสฯ โดยแกะสลักอยู่

ริมหนำ้ผำของภูเขำในเมือง เป็นสัญลักษณ์

แห่งควำมกลำ้หำญ ซ่ือสัตย์ และเสียสละที่ถกู

สรำ้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติใหแ้ก่ทหำรรับจำ้งชำว

สวิสที่ไปพลีชีพในกำรปกป้องพระรำชวังตยุ 

เลอรีย ์ของพระเจำ้หลยุสท์ี่ 16 แห่งฝรัง่เศสใน

ยคุกำรปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรัง่เศส 



เท่ียง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ บรกิำรท่ำนดว้ยอำหำรจีน 

 
 

  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอพัเพนเซล  เมือง

ที่ไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำ “ประตสู ู่เทือกเขำ

แอลป์” เมืองเล็กๆน่ำรักตั้งอยู่ในเทือกเขำ

แอลป์ หรือเมืองกำร์ตนูในนวนิยำยของชำว

สวิส ที่ตั้งอยู่ในหบุเขำ อีเบนนำลพ์ อำคำร

บำ้นเรือนยังคงอนรุักษไ์วใ้นสไตลด์ั้งเดิมซ่ึง

มีลกัษณะโดดเด่นเฉพำะตัวดว้ยจัว่หนำ้บำ้น

ลักษณะ โค้งมน  แล ะหลั งค ำที่ ท ำ จ ำก

กระเบ้ืองที่มีชื่อเสียงของที่นี ่

เมืองอพัเพนเซล 

น ำท่ำนเขำ้ชม โรงงำนผลิตชีสและผลิตภณัฑจ์ำกนม 

schaukaeserei ซ่ึงเป็นโรงงำนผลิตชีสที่มีชื่อเสียงของเมืองอัพเพน

เซล นอกจำกนี้ยงัมีกำรสำธิตกำรท ำเนยแข็งและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น 

เบียร ์ไวน ์และชอคโกแลต ซ่ึงท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือเป็นของฝำกได  ้



จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซงัทก์ลัเลน เพ่ือไปชมกลุ่มอำคำรที่ส ำคัญและเป็นศำสนสถำนแห่งเมืองไดร้ับกำรยกย่อง

ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก ้โบสถ์สไตลบ์ำร็อคที่ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมรุ่งเรืองและมีควำมส ำคัญมำกที่สดุแห่ง

หนึ่งของยโุรป ภำยในวิจิตรตระกำรตำไปดว้ยงำนศิลปะที่รวบรวมช่ำงทกุแขนงมำสรำ้งสรรคผ์ลงำน อันเป็นที่มำของงำน

ศิลปะบริสทุธิ์มำกมำยซ่ึงมีตน้ก ำเนิดมำจำกสถำนที่แห่งนี้ นอกจำกนี้อิทธิพลแบบบำร็อคยังคงเห็นไดเ้ด่นชัดจำกอำคำร

บำ้นเรือนที่ตกแต่งดำ้นหนำ้อย่ำงวิจิตรบรรจง เดินเที่ยวชมเขตย่ำนใจกลำงเมืองมทุเตอรก์ำสเซ่ ถนนคนเดินที่คึกคกั 

เมืองซงัทก์ลัเลน  



ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

 
 

 

ท่ีพกั   RADISSON BLU HOTEL ST.GALLEN  



วนัท่ี 6 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

08.00 น.    น ำท่ำนเดินทำงไปชมน ้ำตกไรน ์

ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น พรอ้มแดนระหว่ำง

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนัจนได้

เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซริูค 

(Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในสวิสฯ เป็น

ศนูยก์ลำงเศรษฐกิจที่ส ำคญั หำกมีเวลำให้

ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ดิวตี้ฟรี ในสนำมบิน 

อำทิ ชอคโกแลต นำฬิกำ ฯ ก่อนเดินทำงกลบั  

น ้ำตกไรน ์ 



10.30 น.     เดินทำงถึงสนำมบินซริูค  

 

13.30 น.      ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 



วนัสดุทำ้ยของกำรเดินทำง 

05.30 น.   เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

โดยสวัสดิภำพ 


