
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์ 
อาหาร  

โรงแรม 
เช้า เทีย่ง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี   
 

 

2 

เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – หมู่บ้านคัน

เดอร์เตค – น่ังกระ เช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – 

เมืองเบิร์น 
   

Hotel Ambassador 

and Spa Bern 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองเจนีวา – ชมชวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้้าพุ

กลางทะเลสาบ 

หมู่บ้านเชเบอรซ์ – เมืองมองเทรอซ์ –  เมืองเวเวย์ – 

เมืองโลซาน 

   

Hotel Aquatis 

Lausanne 

หรือเทียบเท่า  

    



 
 

 
 

BKK       AUH AUH       MXP 

  

EY 407 19.10 23.15 EY 81 03.35 07.15 

      

CDG       AUH AUH       BKK 

  

EY 32 09.40 19.20 EY 402 22.50 07.55 +1 

      

 

วันเดินทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

31 ม.ค. – 08 ก.พ. 

2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

4 

หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – น่ังรถไฟขึ้น

เขากอร์เนอร์แกรต  

นอนเซอร์แมท 1 คืน 
   

Hotel Derby Zermatt 

หรือเทียบเท่า  

5 

น่ังรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดใน

โลก – เมืองบริก 

เมืองอิเซทวาล – ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์  – เมืองอิน

เทอร์ลาเก้น 

   

Hotel Crystal 

Interlaken 

หรือเทียบเท่า  

6 

หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – น่ังรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอด

เขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น  

สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
   

Hotel Holiday Inn 

Lucerne 

หรือเทียบเท่า  

7 

เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – 

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ   

ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
   

IntercityHotel Zurich 

Airport 

หรือเทียบเท่า  

8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี 
   

 

9 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS (EY) 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

14 – 22 

กุมภาพันธ์ 2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

18 – 26 มีนาคม 

2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

01 – 09 เมษายน 

2566 
99,990 99,990 84,990 10,000 

07 – 15 

พฤษภาคม 2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

13 – 21 

พฤษภาคม 2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

27 พ.ค. – 04 มิ.ย. 

2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

31 พ.ค. – 08 มิ.ย. 

2566 
89,990 89,990 74,990 10,000 

อัตราคา่บรกิารสา้หรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 

15,000 บาท 

 

อัตรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร ์ข ้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ้านวยความสะดวกในการ

ยื่น และให้ค้าแนะน้าแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส ำคัญโปรดอ่ำน 

1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน 

และช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง กรณีวันเดินทำงน้อยกว่ำ 21 วัน ต้องช ำระค่ำทัวร์เต็ม

จ ำนวน 100% เท่ำน้ัน 

2. อัตรำค่ำบริกำรน้ี จ ำเป็นต้องมีผู้เดินทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทำงไม่ถึง

ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำงบริััท  ขอสงวนสิทิิใในกำร เลื่อนกำร เดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงอัตร ำ

ค่ำบริกำร (ปรับรำคำเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทำง ตำมควำมต้องกำร) 

3. ท่ำนที่ต้องออกบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุก

ครั้งก่อนท ำกำรออกบัตรโดยสำร เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นเพียงกำรแนะน ำเท่ำน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเดินทำงโปรแกรมข้ำงต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวีซ่ำหมู่คณะก่อน

เดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกั์ 60 วัน หำกระยะเวลำน้อยกว่ำที่ระบุไว้ข้ำงต้น ขอสงวน

สิทิิใในกำรขอวีซ่ำประเภทอื่นซึ่งอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม หรือมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 

 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบินอาบดูาบ ี

 

 

16.30นัดหมำยพร้อมกันท่ี สนำมบนิสวุรรณภมู ิโปรดสังเกตปุ้ำย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำร

ต้อนรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกเช็คอนิให้แก่ท่ำน 

19.30ออกเดินทำงสู่ สนำมบนิอำบดูำบ ีประเทศสหรฐัอำหรับเอมิเรตส ์โดยสำยกำรบิน Etihad Airline 

เท่ียวบินท่ี EY 407  

(บริกำรอำหำรและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง 30 นำที 

23.10เดินทำงถึง สนำมบินอำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  

 



 
 

Day2    สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์น

ฮอฟพลัทซ์ – ประตูเม ืองโบราณ –  น้้าพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬกิาไซท้ค์ลอ็คเคน่ทรมั – 

ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค  – นั่งกระเชา้สู ่OeschinenMountain 

Station – นั่งรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบ  

 

 

03.15ออกเดินทำงสู่ สนำมบินซูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

โดยสำยกำรบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY 073 (บริกำรอำหำรและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง 55 นำที 

07.55เดินทางถึง สนามบินซูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด

กรองตามระเบียบการของสนามบิน 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเบ ิร ์น (Bern) (ใช้เวลาใน

การเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เบิร์นเป็นเมือง

หลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 

หรือ หมี น่ันเอง น้าท่านเย่ียมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็น

เมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การ ยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี  

(Zentrum paul klee) เปน็พิพิธภณัฑท่ี์ทุ่มเทให้กับ

ศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน

พิพิธภัณฑ์น้ี เป็นของ พอลคลี น้าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ ำตำล Bear Park) สตัวท่ี์เปน็สญัลกัษณ์

ของเมือง น้าท่านเดินทางสู่ ถนนบำห์นฮอฟพลัทซ์  



 
 

(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักท่ีมีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย 

น้าท่านชม ป ระ ตูเมืองโบรำณ (Kafigturm OR Prison Tower), น้ ำพุป ีศำจกิน เด็ก 

(Kindlifressen Brunnen), หอนำฬิ กำไซ้ท์ค ล็อ ค เ ค่น ทรัม  ( Zytgloggeturm OR 

Zeitglockenturm) ศำลำว่ำกำรเมืองเบ ิร ์น (City Hall of Bern)  

อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น้าน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้ำนคันเดอร์เตค  (Kandersteg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) หมู่บ้านเล็กๆในเขตเบิร์น เมืองน้ีมีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพภูเขาและทะเลสาบ  

น้าท่าน นั่งกระเช้ำจำก สถำนี Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG  สู่สถำนี 

Oeschinen Mountain Station เป็นกระเช้าขนาดเล็กท่ีวนกลับมาเกือบตลอดเวลา น้าท่าน

เดินทางสู่ ทะเลสำบเออชีเนิน (Oeschinesee Lake) โดยน่ัง Taxi ไฟฟ้ำ 

(UNESCO TAXI) เป็นรถมินิบัสคันเล็กสีฟ้าท่ีจะวิ่งไปกลับรับส่งนักท่องเท่ียว ระหว่างสถานี

กระเช้ากับทะเลสาบ วิ่งทุกๆครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 8 นาที  

ก็จะถึงทะเลสาบเออชีเนิน เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาเออชีเนินท่ีระดับความสูง 1,578 เมตร 

เหนือระดับน้้าทะเล ทะเลสาบน้ีมีพ้ืนท่ีน้้าประมาณ 1.1 ตารางกิโลเมตร มีความลึก เฉลี่ย 34 เมตร 

จุดท่ีลึกท่ีสุดลึก 56 เมตร โดยทะเลสาบน้ีรับน้้ามาจากภูเขาโดยรอบท้ังสี่ แต่ไม่มีธารน้้าออก น้้า

ไหลออกจากทะเลสาบโดยการซึมออกผ่านทางชั้นหินใต้ดิน ทะเลสาบแห่งน้ียังเป็นส่วนนึงของ 
มรดกโลกยุงเฟรำ อำเล็ทซ์ บ ีทฮอร์นตั้งแต่ป ี ค.ศ. 2007  อิสระให้ท่านถ่ายรูปและด่ืมด้่ากับ

ธรรมชาติตามอัธยาศัย และน้าท่านเดินทางกลับลงไปสู่กระเช้าสถานีเริ่มต้นด่ังเดิม 

น้าท่านเดินทาสู่ เมืองเบ ิร ์น (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่้า        บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก     HOTEL AMBASSADOR AND SPA BERN ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

  

 



 
 

Day3 เม ืองเจนวีา – ชมสวนองักฤษ – นาฬกิาดอกไม ้– น้้าพกุลางทะเลสาบ – เม ืองเวเวย่ ์– 

อนุเสาวรยีช์าลี แชปลิน – The Fok Alimentarium – เม ืองมองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง   

เม ืองโลซาน – มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์– มหาวหิารโลซานน ์

 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เจนีวา เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ รองจากซูริค น้าท่านเข้าชม สวนอังกฤษ  (Jardin 

Anglais) เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาท่ีชาวสวติ

และนักท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเย่ียมชมความสวยงามของดอกไม้และววิ

ทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม ้ (L’ horloge Fleurie) , อนเุสาวรยี์

แห่งการรวมชาติ  (Monument National) , น้้าพเุจด็โด ้ (The Jet d’ Eau) น้าท่านเย่ียมชมเขต 

เมืองเก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเลน่ชมเมือง บนถนนสายเลก็ๆ 

น้าท่านเย่ียมชม วิหารเซนต์ป ิแอร ์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี ท่ีมี

ร้านค้าน่ารักมากมาย ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที) เมือง

เล็กๆท่ีตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองต้น

ก้าเนิดของบริษัทเนสท์เล่ และยังเป็นบ้านของนักแสดงตลก 

ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้ายของชีวิตอีกด้วย น้าท่านถ่ายรูป

เป็นท่ีระลกึกับ อนุสำวร ีย์ชำลี แชปลิน (Charlie Chaplin) 

และน้าท่านถ่ายรูปคู่กับ  ส้อม (The Fok Alimentarium) ท่ี

อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวเวย์

เลยก็ว่าได้ 
 



 
 

 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 

15 นาที) เมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบเจนีวา น้า

ท่านถ่ายรูป ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาท

ท่ีตั้งอยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้าน

ของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบัน

เป็นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 

น้าท่านเดินทางสู่  เมืองโลซำนน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) น้าท่านผ่านชมจุดส้าคัญต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหำวิทยำลยัเมอืงโลซำนน ์

(University of Lausanne) มหาลัยท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก ผ่านชม มหำวิหำรโลซำนน์ 

(Lausanne Cathedral) , พิพิิภัณฑ์โอลิมปิกสำกล  (The Olympic Museum)  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ท่ีพัก Hotel AQUATIS LAUSANNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอรแ์มท – นัง่รถไฟขึน้สูเ่ขากอรเ์นอรแ์กรต – ชมววิยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ ้ำนทำซ (Tasch) (ใช้เวลำในกำรประมำณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้ำนท่ี

ตั้งอยู่กลำงหุบเขำสูงชัน ด้วยทัศนียภำพท่ีสวยงำมจึงเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง 

หมู่บ้ำนทำซเป็นทำงผ่ำนไปยังจุดท่องเท่ียวต่ำงๆ ในแถบเ ทือกเขำแอลป์ของประ เทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 



 
 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยกำรน่ังรถไฟระหว่ำงเมือง เซอร์แมท

เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงำม ล้อมรอบด้วยภูเขำ ตั้งอยู่บนเทือกเขำแอลป์ในท่ีน่ีเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีควำมปลอดภัยสูง  เมืองเซอร์แมทก็มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

ท้ังกำรรักัำควำมสมบูรณ์ของิรรมชำติ กำรไม่อนุญำตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้

จักรยำน รถม้ำ หรือรถไฟฟ้ำคันเล็กๆ เป็นพำหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่ำเป็น เมืองปลอดมลพิั

สำมำรถสูดควำมสดชื่นของอำกำศบริสุทิิใ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น ำท่ำนเดินไปยังสถำนีรถไฟ เพ่ือน่ังรถไฟข้ึนสู่  เขำกอร์เนอร์แกรต  (Gornergrat) รถไฟกอร์

เนอร์แกรตเป็นรถไฟข้ึนภูเขำท่ีตั้งอยู่ใน 

รัฐวำเล ท่ีเชื่อมกับหมู่บ้ำนเซอร์แมท สถำนีรถไฟกอร์เนอร์แกรตตั้งอยู่ท่ีระดับควำมสูง 3 ,059 

เมตร ท ำให้ กอร์เนอร์แกรตเป็นรถไฟท่ีสูงเป็นอันดับสองในยุโรปรองจำก จุงเฟรำ ทำงรถไฟสำย

น้ีเปิดให้บริกำรในปี พ.ศ. 2411 ให้ท่ำนถ่ำยรูปตำมอัิยำศัย น ำท่ำนน่ังรถไฟกอร์เนอร์แกรตลง

มำสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ท่ำนเดินชมเมืองเซอร์แมทและพักผ่อนตำมอัิยำศัย 

            * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระส้าหรับค้างคืนท่ีเมืองเซอร์แมท 1 คืน 

เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 

ค่้า   อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ท่ีพัก   Hotel Derby Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 
 

Day5 นั่งรถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส รถไฟดว่นทีว่ิ่งชา้ทีสุ่ดในโลก – เม ืองบริก – อินเทอร์ลาเก้น 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.52     น ำท่ำนน่ัง รถไฟกลำเซียเอ็กเพรส  ออกจำกหมู่บ้ำนเซอร์แมท กลำเซียเอ็กเพรสเป็น 

รถไฟด่วนช้ำที่ส ุดในโลก  

             เป็นรถไฟแบบ Panoramic View หน้ำต่ำงและหลังคำตู้โบก้ีจะเป็นกระจกใส ให้ท่ำนสำมำรถ

ชื่นชม วิวอันสวยงำมสองข้ำงทำงได้อย่ำง ชัดเจน  

09.12       เดินทำงถึง เมืองบริก  (Brig) (ใช้เวลำในกำรเดินทำง

ประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองประวัติศำสตร์ในรัฐวำเลส์ เมืองบริก

มีอำยุกว่ำ 800ปี มี       ควำมส ำคัญในฐำนะเส้นทำงขนส่งสินค้ำ

จำกแคว้นลอมบำร์ดีประเทศอิตำลี ผ่ำนสวิตเซอแลนด์ สู่ฝรั่งเศส

ไปถึงยุโรปกลำง เท่ียวชมเมืองบริก ซึ่งมี พระรำชวังสต็อคคำล

เปอร์ (Stockalper schloss) เป็นแลนด์มำร์คส ำคัญ ปรำสำท

สไตล์บำโรก ถูกสร้ำงข้ึนระหว่ำงปี 1658 – 1678 เป็นพระรำชวัง

ของพ่อค้ำผ้ำไหมท่ีมีชื่อว่ำ Kasper Stockalper ซึ่งเป็นอำคำร

ส่วนตัวท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ในขณะน้ัน 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ ้ำนอิเซล์ทวำลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) อิ

เซล์ทวำลด์ เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆบนชำยฝั่งทำงตอนใต้ของทะเลสำบเบรียนซ ์(Brienz) ใกลกั้บเมือง

อินเทอร์ลำเก้น ทะเลสำบท่ีมีสะพำนไม้เล็กๆ และมีปรำสำทเก่ำแก่

บนเกำะกลำงทะเลสำบ อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูป และด่ืมด่ ำกับควำม

สวยงำมของทะเลสำบ 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาใน

การเดินทางประมาณ 45 นาที) ความหมายตรงตัวท่ีแปลว่า “เมือง

ระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบ

เบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใส

แสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! คอมโบฟองดู  

(ฟองดูช ีส,ฟองดูน้้ามัน,ฟองดูช ็อคโกแลต)  

ท่ีพัก              HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า  

 

 



 
 

 

 

 

  

Day6 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคารข์ึน้สูย่อดเขาจงุเฟรา – ถ้า้น้า้แขง็

พันปี – ธารน้้าแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา  

             เม ืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง 

 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกร ินเดิลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald  

Terminal Station) น้าท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร ์ Eiger Express  พิชติยอดเขาจงุเฟรา เปลีย่นขบวน

รถไฟท่ี สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรอื 3,454 

เมตร ระหว่างทางข้ึนสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธาร

น้้าแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ สถานีรถไฟท่ี

สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขา

ท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  

น้าท่านเข้าชม ถ้้าน้้าแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้้าน้้าแข็งพันปีท่ีไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุด

เจาะใต้ธารน้้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้้าแข็งแกะสลักอยู่

ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ

มองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้้าแข็ง 



 
 

(Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 

เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม่

ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ท้าการไปรษณีย์ที่ส ูงที่ส ุดในยโุรป ไปหาบคุคลท่ีท่านนึกถึง

ในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น้าท่านน่ังรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร  ์ โดยเปลีย่นจาก

ขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร ์ Eiger Express  เพ่ือมายัง สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัด ์เทอรม์นิอล 

(Grindelwald  Terminal Station) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร ์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมือง

ท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ

ขุนเขา  

น้าท่านเดินทางสู่ อนุสาวร ีย์สงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument 

of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณร์า้ลกึ

ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจาก

การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

น้าท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความ

ยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้้ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็น

เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชอมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่้า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ท่ีพัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERN KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

  



 
 

Day7 เม ืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน

ออกัสตินเนอร์กาส  

 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

            น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซูร ิค (Zurich) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) เมืองท่ีมีขนำดใหญ่

ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคข้ึนชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบรำณท่ีมีงำนสถำปตัยก

รรมแบบเก่ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่ีมีควำมเจริญทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็น

หน่ึงในล ำดับต้นๆของเมืองท่ีมีคุณภำพชีวิตดีท่ีสุดในโลก น ำท่ำนเย่ียมชมบรรยำกำศ ย่ำนเมือง

เก่ำซูร ิค (Zurich Old Town) ผ่ำนชม โบสถ์หอคอยกรอสมนุเตอร ์(Grossmunster Church) 

โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้ำท่ีถูกสร้ำงข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภำยในมีงำนประติมำกรรมและ

สถำปัตยกรรมกำรตกแต่งท่ีสวยงำม ผ่ำนชม โบสถ์เซนต์ ป ีเตอร ์ (St. Peter’s Chruch) หอ

นำฬิกำท่ีมีหน้ำปัดนำฬิกำท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงท่ียำวถึง 8.7 เมตร 

และระฆังท้ัง 5 ใบท่ีตีบอกเวลำ ท ำมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจำกน้ันโบสถ์แห่งน้ียังเป็นโบสถ์ท่ี

เก่ำแก่ท่ีสุดของเมือง ผ่ำนชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชือ่เรือ่งงำนกระจกส ี

(Stain Glass) มีหน้ำต่ำงกระจกสีอันสวยงำมโดดเด่น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปอ้มปรำกำรลนิเดนฮอฟ 

(Lindenhof) ป้อมปรำกำรโรมันโบรำณบนเนินเขำใจกลำงเมืองบริเวณริมแม่น้ ำลมิมัท (Limmat 

River) ปัจจุบันเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมววิเมืองชัน้เย่ียมจุดหน่ึงของชำวเมือง  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

             น ำท่ำนเดินทำงสู่ เขตนีเดอร ์ดอร ์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้ำนโบรำณอีกแห่งของเมืองซูริค 

เป็นเขตปลอดรถ เหมำะแก่กำรเดินชมอำคำรบ้ำนเรือนสไตล์ยุโรปโบรำณ นอกจำกน้ันยังเป็น

แหล่งของเก่ำชั้นเย่ียม มีร้ำนค้ำจ ำพวกงำนฝีมือและงำนศิลปะอยู่เป็นจ ำนวนมำก น ำท่ำนเดินทำง

สู่ ถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ (Bahnhofstrasse) เปน็ย่ำนิุรกิจกำรคำ้ส ำคญัของเมือง มีควำมยำว

ประมำณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จักในระดับนำนำชำติว่ำเป็น ถนนช้อปปิ้งท่ีมีสินค้ำ

รำคำแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้ำงทำงล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้งของห้ำงสรรพสินค้ำ 

ร้ำนค้ำอัญมณี ร้ำนเครื่องประดับ ร้ำนนำฬิกำและโรงแรมระดับหรู ถัดจำกถนนบำนโฮฟซตรำ

สเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กำส (Augustinergasse) ถนนเก่ำแก่สำยเลก็ๆ ท่ีมีมำตัง้แตส่มัยยุค

กลำง ตลอดสองข้ำงทำงเป็นท่ีตั้งของอำคำรบ้ำนเรือนท่ี มีหน้ำต่ำงไม้แกะสลัก สร้ำงข้ึนจำก

ช่ำงฝีมือในยุคกลำง 

ค่้า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ท่ีพัก INTERCITY HOTEL ZURICH AIRPORT ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า  

 



 
 

 

Day8สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิซรูคิ ประเทสวิตเซอรแ์ลนด์  

10.55น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad 

Airline  เท่ียวบินท่ี  

EY 052 (บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 

18.50เดินทางถึง สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์เพ่ือรอการเปลี่ยนเครือ่งกลับสู่

กรุงเทพฯ 

22.35น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เท่ียวบินท่ี 

EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที 

 

Day9สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

 

 

08.05เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 


