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ชมน้ าตกไรน์-ชมทะเลสาบทิ ทิเซ่-ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน-ชมบ่อหมีสีน้ าตาล-ถ่ายรู ปกับหอ
นาฬิกาประจาเมือง-ชมยอดเขาจุงฟราว-ชมหมูบ่ ้านเลาเทอร์บรุ นเนิ น-ชมแมทเทอร์ฮอร์น-ถ่ายรู ป
กับปราสาทชิลยอง-ชมน้ าพุเจทโด-ชมนาฬิกาดอกไม้-ชมสะพานไม้ชาเปล-ชมอนุ สาวรี ยส์ ิงโต
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สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

กรุ งเทพฯ

2

ซูริก (สวิสฯ)-น ้าตกไรน์-ทะเลสาบทิทิเซ่-มหาวิหารแห่งสตราซบูร์

3

สตราสบูร์ก -เมืองริ ควีร์-เมืองกอลมาร์ -โบสถ์ เซนต์มาร์ ติน-เมืองกรุ งเบิร์นอาคารรั ฐสภา-หอนาฬิกาประจาเมือง-บ่อหมีสีน ้าตาล-เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น
อินเทอลาเก้ น-หมู่บ้านกริ นเดอวาลล์-ยอดเขาจุงฟราว-หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุ น
เนิน-หมู่บ้านทาสช์-เมืองเซอร์ แมท
เซอร์ มัท-แมทเทอร์ ฮอร์ น-เมืองมงเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง

4
5
6

มงเทรอซ์-เมืองโลซานน์-เมืองเจนีวา-น ้าพุเจทโด-นาฬิกาดอกไม้ -สะพานไม้ ชา
เปล-อนุสาวรี ย์สิงโต

7

ลูเซิร์น-สนามบินซูริก

8

กรุ งเทพ

เอเซี ยออนทัวร์

เช้ า

เที่ยง

เย็น
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กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินทีท่ า่ นเลือก
(ตัวเครื
๋ ่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง

ซูริก (สวิสฯ)-น้าตกไรน์ -ทะเลสาบทิทิเซ่ -มหาวิหารแห่ งสตราซบูร์

เช้า

ไกด์และรถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบินนาท่านสู่ นา้ ตกไรน์ (Rhein Fall) เป็ นน้ าตกทีใ่ หญ่ทสี่ ุด
ในยุโรป ด้วยความสูงของน้ าตก 23 เมตร และกว้างกว่า 150 เมตร น้ าตกไรน์ น้ ี เป็ นน้ าตกโบราณ มีอายุ
เก่าแก่มากประมาณ 14,000-17,000ปี จากนั้นนาท่านสู่ประเทศเยอรมันชม ทะเลสาบทิทิเซ่ (Lake
Titisee) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติป่าดาหรือทีใ่ ครๆเรียกว่า Black Forest (เหตุทชี่ อื่ นี้ ก้อเพราะป่ านี้
เต็มไปด้วยต้นสนซึ่งขึ้นอย่างหนาแน่ น จนมองดูเ ป็ นสีดา) ซึ่งในเขตอุทยานมี หมู่บ ้านทิทเิ ซ่ ทีเ่ งียบสงบ
ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบและเป็ นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชือ่ ดังของเยอรมันนี หมู่บ ้านนี้ เป็ นต้นกาเนิ ดของการ
ทานาฬิกากุก๊ กูดว้ ย
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

จากนั้นนาท่านสู่เ มืองสตราสบูร์กชม มหาวิหารแห่ งสตราซบูร์ (Cathedrale Notre Dame de
Strasbourg) เป็ นมหาวิหารแห่ งแรกของฝรัง่ เศสทีส่ ร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตล์โกธิก (Gothic)
สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่ งนี้ ได้รบั การจดขึ้นทะเบียนให้เ ป็ นมรดกโลกว่าคือวิหารทีม่ ีความสูง ทีส่ ุด
ในยุโรปแถบตะวันตกโดยองค์กรยูเ นสโกมาแล้ว
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เอเซี ยออนทัวร์
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วันที่สาม

สตราสบูร์ก-เมืองริควีร์-เมืองกอลมาร์ -โบสถ์ เซนต์ มาร์ ติน-เมืองกรุงเบิร์น-อาคาร
รัฐสภา-หอนาฬิ กาประจาเมือง-บ่ อหมีสีน้าตาล-เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นาท่านเดินทางสู่ เมือ งริ ควีร์ (Riquewihr) เป็ นเมืองในเส้นทางสายไวน์
แห่ งแคว้นอัลซาคทีม่ ีชอื่ เสียงในฝรัง่ เศส นั่งรถผ่านชมบริเ วณไร่องุ่นทีป่ ลูกกันตามแนวไหล่เ ขาทีล่ ดหลัน่
ไปมา ตัวเมืองเล็ก ๆ ทีม่ ีถนนปูดว้ ยก้อนหิ นเรียงกันเหมือนกับเมืองเก่าของยุโรปทัวไป
่ รายล้อมด้วย
บ้านเรือนหลากสีสนั โดยมีทางเข้าออกเป็ นอุโมงค์ลอดป้ อมสูง ๆ เหมือนภาพในนิ ยายตะวันตก จากนั้น
นาท่านสู่ เมือ งกอลมาร์ (Colmar) เป็ นเมืองเก่าแก่ในประเทศฝรัง่ เศสทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับให้เ ป็ น
ดินแดนแห่ งความโรแมนติค ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็ นเมืองหลวงของไวน์ แห่ งแคว้นอาลซัส" (Capitale des Vins
d'Alsace) นอกจากนี้ ยังเป็ นเมืองทีม่ ีชอื่ เสียงในการอนุ รกั ษ์เ มืองให้คงบรรยากาศของ เมืองโบราณ
โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าทีเ่ รียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสน
สถาน และร้านค้าและทีอ่ ยู่ อาศัยทีค่ งสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางได้อย่างดีสุดแห่ งหนึ่ งในประเทศ
เมืองนี้ มีคลองตัดไปมา จนได้รบั สมญานามว่า ‚ลิตเติล้ เวนิ ซ‛ จากนั้นนาท่านชมและถ่ายรูปกับ โบสถ์
เซนต์มาร์ตนิ (St. Martin's Church) เป็ นโบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ทสี่ ร้างขึ้นจากหิ นสีชมพูทง้ ั หลัง
สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็ นโบสถ์ทใี่ หญ่ทสี่ ุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคที่
สวยงามโอ่อ่า
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองกรุงเบิร์น เขตตัวเมือ งเก่า (Old
Town) เป็ นเมืองเก่านี้ เป็ นเมืองศูนย์กลางของกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่เ ป็ นเมืองเก่าทีม่ ีความ
สวยงามและสมบูรณ์สุดๆ จนองค์การยูเ นสโก้ประกาศให้เ ป็ นหนึ่ งในเมืองมรดกโลกด้าน วัฒนธรรม
สร้างขึ้นบนเนิ นเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ า บ้านเรือนสีสนั ก็น่ารักสดใส และยังให้ความรูส้ ึกถึงบรรยากาศ
บ้านเมืองแบบยุโรปโบราณ จากนั้นนาท่านถ่ายรูป อาคารรั ฐสภา (House of Parliament) เป็ นตึกของ
รัฐสภาสร้างขึ้นในปี 1894 – 1902 เพื่อใช้เป็ นสถานทีป่ ระชุมของสมาชิกสภาแห่ งชาติและสมาชิกสภา
แห่ งมลรัฐแต่ละรัฐ จะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้กรณีทไี่ ม่มีการประชุม ซึ่งการประชุมจะถูกกาหนดไว้ก่อน
แล้วสามารถเช็คได้จากเว็ปไซต์ จากนั้นนาท่านถ่ายรูป หอนาฬิ กาประจาเมือ ง (Zytglogge Clock
Tower) เป็ นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่เ ก่าแก่ทสี่ ร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ.1530 หรือเกือบๆ 500 ปี มาแล้ว ทุกๆชัวโมง
่
นาฬิกาจะตีและมีรูปปั้นสัตว์ออกมา จากนั้นนาท่านถ่ายรูป บ่อ หมีสี นา้ ตาล ( Bear Pit ) เป็ นสัญลักษณ์
ของกรุงเบิร์น ทีว่ า่ สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เ พราะว่า มีประวัติความเป็ นมาเก่าแก่ ตัง้ แต่สมัยผู ้ครองเบิร์น
ในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ต ัวแรกทีล่ ่าได้คอื หมี จึ งได้ตง้ ั ชือ่ เมืองนี้ ว่า เบิร์น เบิร์นสามารถอนุ รกั ษ์
สัญลักษณ์ และประวัติศาสตร์ความเป็ นมาเป็ นไปของเมืองได้ดี สวนหมีแห่ งนี้ ได้เ ปิ ดให้เ ข้าชมอย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 จากนั้นนาท่านสู่ เมือ งอินเทอร์ ลาเก้น (Interlaken) มีความหมายตาม
ภาษาละตินว่าเมืองระหว่างทะเลสาป เมืองอินเตอร์ลาเคนนี้ เป็ นเมืองทีต่ ง้ ั อยู่ระหว่างสองทะเลสาป คือ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) อีกทัง้ ยังเป็ นทางขึ้นยอดเขาทีจ่ ะทาให้

เอเซี ยออนทัวร์

4

ASIA ON TOUR LTD.
47/347 KAITAK BUILDING FLOOR 9 BANMAI PAKKRET NONTHABURI 11120, THAILAND
TEL 02-0414380, 02-0414381 MOBILE 089-1911964 LINE @ASIAONTOUR

เย็น

คุณเห็ นธารน้ าแข็งซึ่งได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่

อินเทอลาเก้ น-หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ -ยอดเขาจุงฟราว-หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุนเนินหมู่บ้านทาสช์ -เมืองเซอร์ แมท

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านสู่ หมู่บ้านกริ นเดอวาลล์
(Grindelwald) อีกหนึ่ งหมู่บ ้านเล็กทีต่ ง้ ั อยู่เ ชิงเขา ซึ่งเป็ นสถานทีท่ เี่ หมาะสาหรับการพักผ่อนในช่วง
วันหยุด เพลิดเพลินไปกับการใช้เวลาว่างออกสารวจความงดงามอยู่ทา่ มกลางธรรมชาติอนั ยอดเยี่ยม ซึ่ง
รวมถึงยอดเขาชือ่ ก้องโลกทัง้ 3 แห่ งอย่าง ไอเกอร์ (Eiger), ไอเกอร์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau)
จากนั้นนาท่านสู่ ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau) มีความหมายว่า สาวน้อย เป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดของยุโรป
มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็ นสถานทีท่ ขี่ ้ นึ ชือ่ ในเรื่องความงาม ได้รบั การยกย่องว่า เป็ น Top
of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวทีส่ ูงทีส่ ุดในยุโรปแห่ งนี้ มองเห็ นได้กว้างไกลทีส่ ุด ณ จุด 3,571
เมตร ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเ นสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุ นเนิน (Lauterbrunnen) เป็ นหมู่บ ้านในหุบ
เขาทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็ นหุ บเขารูปตัวยูทชี่ ันทีส่ ุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ ้านนี้ จะเป็ นน้ าตก ชเตาบ์บาค
(Staubbach Falls) ทีม่ ีขนาดสูง ไหลลงมาจากหน้าผา กว่า 200 เมตร จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านทาสช์
(Tasch) เป็ นเมืองรีสอร์ทน่ ารัก ชืน่ ชมธรรมชาติทสี่ วยงามตลอดการเดินทาง และเป็ นปากประตูสู่เ ซอร์
แมท จากนั้นนาท่านสู่ เมือ งเซอร์ แมท (Zermatt) เป็ นเมืองเล็กๆ ในหุ บเขา เป็ นส่วนหนึ่ งของพันธรัฐ
Valais เมืองนี้ ตัง้ อยู่บริเ วณเชิงเขา Matterhorn (แมทเทอร์ฮอร์น) ซึ่งเป็ นยอดเขาทีม่ ีความสูงถึง 4,478
เมตร เป็ นทีห่ มายปองของนักปี นเขาและนักเล่นสกีทจี่ ะมาเยือนทีน่ ี่ ทีส่ าคัญเมืองแห่ งนี้ เป็ นเมืองที่
ปราศจากมลพิษโดยสิ้นเชิง เพราะว่าเป็ นเมืองทีห่ ้ามนาเครื่องยนต์ทใี่ ช้น้ ามันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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วันที่ห้า

เซอร์ มทั -แมทเทอร์ ฮอร์ น-เมืองมงเทรอซ์ -ปราสาทชิ ลยอง

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านสู่สถานี กรอนเนอร์แกรตบานห์ เพื่อนัง่ รถไฟไต่เ ขาชืน่ ชม
ธรรมชาติทสี่ วยงามจากตัวเมืองเซอร์แมท สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต จากนั้นนาท่านสู่ แมทเทอร์ ฮอร์ น
(Matterhorn) เป็ นยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นนี้ ถือเป็ นมงกุฎแห่ งสวิตเซอร์แลนด์ ภูเ ขามีรูปทรงพีระมิดทีส่ ูง
เด่นเป็ นสง่าตัง้ โดดเด่นอยู่เ หนื อทิวทัศน์ ของเทือกเขาแอลป์ มีความสูงกว่า 4,478 เมตร เป็ นภูเ ขาทีม่ ี
ชือ่ เสียงโด่งดังมาก ซึ่งตัง้ อยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี แค่มองจากทีไ่ กลๆ ก็จะเห็ นเป็ น
รูปทรงปิ รามิดสูงเฉียดฟ้ าตัง้ ตระหง่านอยู่
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านสู่ เมือ งมงเทรอซ์ (Montreux) เป็ นเมืองเล็กๆแสนน่ ารักทีต่ ง้ ั อยู่บน
ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนื อของทะเลสาบเจนี วา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยทีเ่ ป็ นทีช่ นื่ ชอบ
ของนักท่องเทีย่ วจานวนมาก ซึ่งเมืองแห่ งนี้ ถือเป็ นเมืองอีกเมืองหนึ่ งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีเ่ ป็ น
อีกจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนทีฝ่ ันเอาไว้ว่าจะต้องมาเยือนให้ได้สกั ครั้ง จากนั้นนาท่าน
แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทชิ ล ยอง (Castle of Chillon) เป็ นปราสาทชิลยอง นับว่าเป็ นปราสาทยุคกลางทีม่ ี
ความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่งถือได้วา่
เป็ นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่หก

มงเทรอซ์ -เมืองโลซานน์ -เมืองเจนีวา-น้าพุเจทโด-นาฬิ กาดอกไม้สะพานไม้ชาเปล-อนุสาวรีย์สิงโต

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านสู่ เมือ งโลซานน์
(Lausanne) เป็ นเมืองเล็กๆ ทีซ่ อ่ นตัวอย่างเงียบเชียบบนเนิ นเขาซึ่งโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบเจนี วา
อย่าง ‘เมืองโลซานน์ ’ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีท ัศนี ยภาพงดงามทีส่ ุดเมืองหนึ่ งของสวิตเซอร์แลนด์ก ันเป็ นอย่างดี
เพราะครั้งหนึ่ งทีน่ ี่ เ คยเป็ นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2494
จากนั้นนาท่าน เมือ งเจนีวา (Geneva) เป็ นเมืองทีม่ ีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริก) ตัง้ อยู่บริเ วณทีแ่ ม่น้ าโรนไหลออกสู่ทะเลสาบเจนี วา เมืองเจนี วาได้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่ องจากเป็ นทีต่ ง้ ั ขององค์กรระหว่างชาติทสี่ าคัญหลาย
องค์กร เจนี วาเป็ นเมืองทีม่ ีขนาดใหญ่ทตี่ ง้ ั อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็ น
เมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ นา้ พุเจทโด (Jet d'Eau) น้ าพุทมี่ ีชอื่ เสียงก้อง
โลก ‚สัญลักษณ์ของเมืองเจนี วา‛ ทีม่ ีความสูงถึง 390 ฟุต น้ าพุเ จทโด จะส่งน้ าครั้งละ 500 ลิตรต่อวินาที
ขึ้นไปพุ่งกระจายบนอากาศทีค่ วามสูง 140 เมตร ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชัวโมง
ในทะเลสาบเจนี วา
่
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เทีย่ ง
บ่าย

โดยตัง้ เป็ นระบบ security valve ของโรงงาน Coulouvreniere hydraulic factory ตัง้ แต่ปี 1891 ต่อมาก็ได้
กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ทอ่ งเทีย่ วของ Geneva มาจนถึงปัจจุบ ัน จากนั้นนาท่านสู่ นาฬิ กาดอกไม้ (Jardin
Anglais) มีชนิ ด 2 เข็ม และ 3 เข็ม ขนาดตัง้ แต่ 100 ซ.ม. ถึง 1,000 ซ.ม. หรือมากกว่า และหน้าปัดนาฬิกา
มีความชันได้ ไม่จากัดองศา สามารถใช้กระแสไฟฟ้ าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ไฟฟ้ าดับยังสามารถใช้
งานได้ นาฬิกาดอกไม้ ทีส่ วนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึงความสาคัญ ของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาทีม่ ีตอ่ เจนี วา นาฬิกาดอกไม้เ ป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีชอื่ เสียงของเมืองเจนี วาในเรื่องของ
อุตสาหกรรมนาฬิกานั่นเอง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ทอดข้ามแม่น้ ารอยซ์และมี
อายุยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 สะพานชาเพลเป็ นสะพานมุงหลังคาทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุดในยุโรปและประดับ
ด้วยภาพวาดเก่าแก่มากมายให้นักท่องเทีย่ วได้ชมขณะเดินไปบนสะพาน อย่าลืมชมหอคอยกลางน้ า
(Water Tower) ซึ่งสมัยก่อนเคยใช้เป็ นคุกและห้องทรมาน สะพานชาเพลสองในสามส่วนได้รบั ความ
เสียหายจากเหตุเ พลิงไหม้ในปี 1993 และได้รบั การบูรณะอย่างดีตง้ ั แต่น้ นั มา จากนั้นนาท่านสู่ อนุส าวรี ย์
สิ งโต (Lion Statue) เป็ นอีกไฮไลท์หนึ่ งของลูเ ซิร์น นักประติมากรรมชาวเดนมาร์ก Bertel Thorvaldsen
เป็ นผู ้ออกแบบ ‚สิงโตลูเ ซิร์น‛ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงทหารสวิสกว่า 600 นายทีเ่ สียชีวติ ในสมัยปฏิว ัติ
ฝรัง่ เศส อนุ สรณ์ขนาดใหญ่น้ ี เป็ นการแกะสลักบนผิวหิ นทรายของบ่อหิ นเก่า ซึ่งมาร์ก เทวนได้กล่าวไว้
ว่านี่ เ ป็ น ‚หิ นทีด่ ูเ ศร้าและสะเทือนใจทีส่ ุดในโลก‛
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่เจ็ด

ลูเซิร์น-สนามบินซูริก

เช้า

รถพร้ อมคนขับ รั บท่านจากโรงแรมนาท่านสูส่ นามบินซูริก

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

เช้า

เดินทางถึ ง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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