
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชม
ทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระให้ท่านเล่น Mountain Coaster – เมืองเบิร์น    

Hotel Ambassador and 
Spa Berne 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ 
หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่งรถรางชมไร่องุ่นอันกว้างใหญ่ริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด 
หมู่บ้านท่ีผลิตไวน์ท่ีองค์กร UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก – เมืองเวเว่ย์  
เมืองมองเทรอซ์ – เมืองโลซาน 

   
Hotel Aquatis Lausanne 

หรือเทียบเท่า  

4 
หมู่บ้านทาซ – เท่ียวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟข้ึนเขากอร์เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน    

Hotel Derby Zermatt 
หรือเทียบเท่า  

5 
นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนท่ีวิ่งช้าท่ีสุดในโลก – เมืองบริก 
เมืองอิเซทวาล – ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์  – เมืองอินเทอร์ลาเก้น    

Hotel Crystal Interlaken 
หรือเทียบเท่า  

6 
หมู่บ้านกรินเดลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น  
สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    

Hotel Ibis Styles Lucerne 
หรือเทียบเท่า  

7 
เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ   
ถนนออกัสตินเนอร์กาส    

Hotel Novotel Airport 
หรือเทียบเท่า  

8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี     
9 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบดูาบี 
 

 

16.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าที่คอยใหก้ารต้อนรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้ก่ท่าน 

19.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 407  
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที 

23.10 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครื่อง  
 

Day2    สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เย่ียมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ  
           น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค   
           น่ังกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station – Moutain Coaster – น่ังรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบ  
 

 

03.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์  
โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 073 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ี

07.55 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
รับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึง Bern แปลว่า  Bear หรือ 
หมี นั่นเอง นำท่านเยี ่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที ่ได้ร ับการขึ้น
ทะเบ ียนมรดกโลกโดยองค์การย ูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี 
(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการ
ออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซ่ึงงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์
นี้ เป็นของ พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park) สัตว์ที่
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์  

 



 

(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR 
Prison Tower), น ้ า พุ ปี ศ า จ กิน เ ด็ ก  (Kindlifressen Brunnen), หอนา ฬิก า ไ ซ้ ท์ คล็ อ ค เ ค่น ทรัม  ( Zytgloggeturm OR 
Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นำนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคนัเดอรเ์ตค (Kandersteg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านเล็กๆในเขตเบิร์น เมืองน้ีมีชื่อเสียง
ในด้านทัศนียภาพภูเขาและทะเลสาบ 
นำท่าน นัง่กระเช้าจาก สถานี Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG สู่สถานี Oeschinen Mountain Station เป็นกระเช้าขนาด
เล็กที่วนกลับมาเกือบตลอดเวลา ณ สถานีนี้มี เครื่องเล่นที่เรียกว่า  Mountain 
Coaster  หรือ Toboggan Run ให้ท่านได้ลองเล่นได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งมีความ
ยาวถึง 750 เมตรเลยทีเดียว 
** เนื่องจาก เครื่องเล่น Mountain Coaster สามารถเล่นได้ในกรณีที่รางเลื่อน
แห้งเท่านั่น ทางเราจึงไม่ได้รวมค่าเล่นเครื่องเล่นนี้ ซึ่งราคาประมาณ 6 สวิตฟรัง 
หรือประมาณ 240 บาท ต่อท่าน ต่อ 1 รอบ สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ
ขึ้นไป (เด็ก 3 ขวบต้องน่ังกับเด็ก 8 ขวบขึ้นไปหรือผู้ใหญ่ 1 ท่าน) เด็กตั้งแต่ 8 ขวบ
ขึ้นไปสามารถเล่นคนเดียวได้** 
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinesee Lake) โดยน่ัง Taxi ไฟฟ้า 
(UNESCO TAXI) เป็นรถมินิบัสคันเล็กสีฟ้าที่จะวิ่งไปกลับรับส่งนักท่องเท ี่ย ว 
ระหว่างสถานีกระเช้ากับทะเลสาบ ว่ิงทุกๆครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 8 นาที  
ก็จะถึงทะเลสาบเออชีเนิน เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเออชีเนินที่ระดับความสูง 1,578 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบน้ีมีพื้นที่น้ำประมาณ 
1.1 ตารางกิโลเมตร มีความลึก เฉลี่ย 34 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 56 เมตร โดยทะเลสาบน้ีรับน้ำมาจากภูเขาโดยรอบทั้งสี่ แต่ไม่มีธารน้ำออก น้ำไหล
ออกจากทะเลสาบโดยการซึมออกผ่านทางชั้นหินใต้ดิน ทะเลสาบแห่งน้ียังเป็นส่วนนึงของ มรดกโลกยุงเฟรา อาเลท็ซ์ บีทฮอรน์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2007 อิสระให้ท่านถ่ายรูปและดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย และนำท่านเดินทางกลับลงไปสู่กระเช้าสถานีเริ่มต้นดั่งเดิม 
นำท่านเดินทาสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก     HOTEL AMBASSADOR AND SPA BERN ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
 
 



 

Day3 เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬกิาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ – น่ังรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ   
            ชิมไวน์นานาชนิด – เมืองเวเว่ย์ – อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน – The Fok Alimentarium –  เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง   

เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวหิารโลซานน์ 
 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เจนีวา เป็นเมือง
ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากซูริค นำท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความ
สวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรีย์แห่ง
การรวมชาติ  (Monument National) , น้ำพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) นำท่านเยี่ยมชมเขต เมือง
เก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสายเล็กๆ นำท่าน
เยี่ยมชม วิหารเซนต์ปิแอร์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี ที่มีร้านค้าน่ารัก
มากมาย ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู ่ หมู่บ้านเชเบรอส์ (Chexbres) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ณ เมืองลาโวซ์ 
(Lavaux) เชเบรอซ์ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกไวน์ และมีไวน์ยี่ห้อต่างๆมากมาย ที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรกัองุ่นและ
ไวน์เลศิรส เนินเขารมิทะเลสาบทีเ่ตม็ไปดว้ยไร่องุ่นเรยีงรายเป็นระยะทางมากกว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งท าไร่
องุ่นและผลติไวน์ทีโ่ด่งดงัจนได้รบัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกน าท่าน นัง่รถรางพาโนรามิก (Panoramic Train) ที่
จะน าท่านลดัเลาะหมู่บ้านไปสู่ไร่องุ่นรมิทะเลสาบ และชมสถานที่ส าคญัต่างๆ
ของหมู่บ้าน จากนัน้ น าท่านพกัแวะ ชิมไวน์ ขนิดต่างๆ (Wine Tasting) 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
10 นาที) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองต้นกำเนิดของ
บริษัทเนสท์เล่ และยังเป็นบ้านของนักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้ายของชีวิต
อีกด ้วย นำท่านถ่ายร ูปเป ็นที่ ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie 
Chaplin) และนำท่านถ่ายรูปคู่กับ  ส้อม (The Fok Alimentarium) ที่อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองเวเวย์เลยก็ว่าได้ 

 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ทะเลสาบเจนีวา นำท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่
บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาว
เบอร์นีส ปัจจุบันเป็นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 
นำท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 
นาที) นำท่านผ่านชมจุดสำคัญต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ 

(University of Lausanne) มหาลัยที ่เก่าแก่แห่งหนึ ่งของโลก ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne 
Cathedral) , พิพิธภณัฑ์โอลิมปิกสากล (The Olympic Museum)  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Hotel AQUATIS LAUSANNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – น่ังรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บ้านที่ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชนั ด้วยทศันียภาพที่
สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านทาซเป็นทางผ่านไปยงัจุดท่องเทีย่วต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยการนัง่รถไฟระหว่างเมือง เซอร์แมทเป็นเมืองชนบทเลก็ๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบ
ด้วยภูเขา ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์ในที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวทีม่ีความปลอดภัยสูง  เมืองเซอร์แมทก็มีการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมต่า งๆ ได้
เป็นอย่างด ีทัง้การรกัษาความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิการไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถยนต์แล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเล็กๆ 
เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษสามารถสูดความสดชื่นของอากาศบรสิุทธิ ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านเดนิไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟขึน้สู่  เขากอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอร์เนอร์แกรตเป็นรถไฟขึน้ภูเขาทีต่ัง้อยู่ใน 
รฐัวาเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บ้านเซอร์แมท สถานีรถไฟกอร์เนอร์แกรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสูง 3,059 เมตร ท าให ้กอร์เนอร์แกรตเป็นรถไฟทีสู่งเป็น
อนัดบัสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2411  ให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านนัง่รถไฟกอร์เนอร์
แกรตลงมาสู่เมอืงเซอร์แมท อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงเซอร์แมทและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

            * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก   Hotel Derby Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day5 น่ังรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – อินเทอร์ลาเก้น 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.52     น าท่านนัง่ รถไฟกลาเซียเอก็เพรส ออกจากหมู่บ้านเซอร์แมท กลาเซยีเอก็เพรสเป็น รถไฟด่วนช้าท่ีสุดในโลก  
             เป็นรถไฟแบบ Panoramic View หน้าต่างและหลงัคาตู้โบกี้จะเป็นกระจกใส ให้ท่านสามารถชื่นชม วิวอนัสวยงามสองข้างทางได้อย่าง 

ชดัเจน  
09.12       เดนิทางถงึ เมืองบริก  (Brig) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงประวตัศิาสตร์ในรฐัวาเลส ์ เมอืงบรกิมอีายุกว่า 800ปี มี       

ความส าคญัในฐานะเส้นทางขนส่งสนิค้าจากแควน้ลอมบาร์ดีประเทศอติาล ี ผ่านสวติเซอแลนด์ 
สู่ฝรัง่เศสไปถงึยุโรปกลาง เที่ยวชมเมืองบริก ซึ่งมี พระราชวงัสต็อคคาลเปอร ์(Stockalper 
schloss) เป็นแลนด์มาร์คส าคญั ปราสาทสไตล์บาโรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 1678 
เป็นพระราชวงัของพ่อคา้ผา้ไหมทีม่ชีื่อว่า Kasper Stockalper ซึ่งเป็นอาคารส่วนตวัทีใ่หญ่ที่สุด
ในสวติเซอร์แลนด์ในขณะนัน้ 
เทีย่ง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) อิ
เซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆบนชายฝัง่ทางตอนใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ใกล้กับ
เมอืงอนิเทอร์ลาเก้น ทะเลสาบทีม่สีะพานไมเ้ล็กๆ และมปีราสาทเก่าแก่บนเกาะกลางทะเลสาบ 

อสิระใหท้่านถ่ายรูป และดื่มด ่ากบัความสวยงามของทะเลสาบ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) 
ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบ
ด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู  
(ฟองดูชีส,ฟองดูน้ำมัน,ฟองดูช็อคโกแลต)  
ท ี ่พ ัก               HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระด ับ  3 ดาว  
หรือเทียบเท่า  

 



  

Day6 หมู่บ้านกรินเดลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา  
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง 

 

 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกริน
เดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความ
สวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก  
นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร 
ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ
มองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มี
ความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควร
พลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ท่ีทำการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อ
มายัง สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) 
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) เมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการ
ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน
แม่น้ำรอยส์ อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชอมเมืองและช้
อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  



  

Day7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส  
 

 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
            น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของสวติเซอร์แลนด์ เมอืงซูรคิขึน้ชื่อเรื่อง

มนต์เสน่ห์ของเมอืงยุโรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงที่มคีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมยัใหม่และถูกยก
ใหเ้ป็นหนึ่งในล าดบัต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวติดทีี่สุดในโลก น าท่านเยีย่มชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่าน
ชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงาน
ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถเ์ซนต์ ปีเตอร ์(St. Peter’s Chruch) หอนาฬกิาทีม่หีน้าปัดนาฬิกาที่
ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบที่ตีบอกเวลา ท ามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้
โบสถ์แห่งนี้ยงัเป็นโบสถ์ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกส ี (Stain Glass) 
มหีน้าต่างกระจกสีอนัสวยงามโดดเด่น น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนินเขาใจ
กลางเมอืงบรเิวณรมิแม่น ้าลมิมทั (Limmat River) ปัจจุบนัเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจุดหนึ่งของชาวเมอืง  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
             น าท่านเดนิทางสู่ เขตนีเดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมอืงซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคาร

บ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยี่ยม มีร้านค้าจ าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจ านวนมาก น าท่าน
เดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส าคญัของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตัง้ของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอญัมณี ร้านเครื่องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัติน
เนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเลก็ๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบ้านเรอืนที่มหีน้าต่าง
ไมแ้กะสลกั สรา้งขึน้จากช่างฝีมอืในยุคกลาง 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า  
 



 

Day8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
10.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline  เที่ยวบินที่  

EY 052 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
18.50 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
22.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เที่ยวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที 
 
Day9 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

10 – 18 กนัยายน 2565 89,990 67,990 15,990 

16 – 24 ตุลาคม 2565 89,990 67,990 15,990 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผูีเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 
 

 
 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


