วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
สนามบินอาบูดาบี– สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – ชมบ่อ
หมี – เมืองเจนีวา
ิ าดอกไม้ – น้าพุกลางทะเลสาบ
สวนอังกฤษ – นาฬก
เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ – หมูบ
่ า้ นเชเบอรซ์ – นั่งรถราง
ชมไร่องุน
่ ริมทะเลสาบ ชิมไวน์นานาชนิด หมูบ
่ า้ นทีผ
่ ลิต
ไวน์ ที่อ งค์ก ร UNESCO ยกให้เ ป็ นมรดกโลก เมื อ ง
มองเทรอซ์
้ เขา
หมูบ
่ า้ นทาซ – เทีย่ วชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน
กอร์เนอร์แกรต
นอนเซอร์แมท 1 คืน

2

3

4

เช้า

อาหาร
เทีย่ ง
เย็น

โรงแรม
Hotel Cornavin
Geneva
หรือเทียบเท่า
Hotel Villa
Toscane
Montreux
หรือเทียบเท่า
Hotel Derby
Zermatt
หรือเทียบเท่า

5

6

นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนทีว่ ิ่งช้าทีส
่ ุดในโลก
– เมือ งบริก – หมู่บ้านคันเดอร์ เ ตค – นั่ง กระเช้า ขึ้น ชม
ทะเลสาบเออชี เ นิ น – อิ ส ระให้ ท่ า นเล่ น Mountain
Coaster – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
้ สู่ยอดเขา
หมูบ
่ า้ นกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึน
จุ ง เฟรา – เมื อ งลู เ ซิ ร์ น สิ ง โตแกะสลัก – สะพานไม้ –
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

7

เมืองซูรค
ิ – ย่านเมืองเก่าซูรค
ิ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนน
บานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส

8
9

สนามบินซูรค
ิ – สนามบินอาบูดาบี
สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ

Hotel Crystal
Interlaken
หรือเทียบเท่า
Hotel Ibis Styles
Lucerne
หรือเทียบเท่า
Hotel Novotel
Airport
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
18.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเช็คอิน
ให้แก่ท่าน
21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline เทีย่ วบินที่ EY 407
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่ 30 นาที

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูรค
ิ – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตู
ิ าไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมือง
เมืองโบราณ – น้ าพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬก
เจนี วา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ าพุกลางทะเลสาบ

00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง
02.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยสายการบิน Etihad Airways เทีย่ วบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่ 55 นาที
06.50 เดินทางถึง สนามบิน ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการ
ตรวจคนเข้ า เมื อ งรับ สัม ภาระผ่ า นจุ ด คัด กรองตาม
ระเบียบการของสนามบิน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเบิ ร์น (Bern) (ใช้ เ วลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) เบิร์นเป็ นเมือ งหลวง
ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า Bear หรือ หมี
นั่นเอง นาท่านเยีย่ มชมเมืองเบิร์น ซึง่ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่
ได้ร บ
ั การขึ้นทะเบีย นมรดกโลกโดยองค์ก ารยูเ นสโก
ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ทุ่ม เทให้ก บ
ั ศิล ปิ น พอลคลี เป็ นการออกแบบของ
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน
พิพิธภัณฑ์นี้ เป็ นของ พอลคลี นาท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสี
น้ าตาล Bear Park) สัตว์ทเี่ ป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง นาท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรสั
หน้ า สถานี ร ถไฟ เป็ นถนนสายหลัก ที่มี ร้า นอาหาร ร้า นค้า ต่า งๆมากมาย น าท่า นชม ประตูเมื อ งโบราณ
(Kafigturm OR Prison Tower) , น้าพุปีศาจกิ นเด็ก (Kindlifressen Brunnen) ,

หอนาฬิ กาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิ รน์ (City Hall of Bern) อิสระให้ทา่ น
ถ่ายรูปและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมือ งเจนี วา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
2 ชั่วโมง) เจนีวา เป็ นเมืองใหญ่อน
ั ดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รอง
จากซูรค
ิ นาท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็ นสถานทีพ
่ กั ผ่อน
หย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเทีย่ วนิยมเข้ามาเยี่ย มชม
ความสวยงามของดอกไม้แ ละวิว ทะเลสาบสี ฟ้ า ชม นาฬิ ก าดอกไม้ (L’
horloge Fleurie) , อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument National)
, น้าพุ เจ็ดโด้ (The Jet d’ Eau) นาท่านเยี่ยมชมเขต เมือ งเก่าของเจนีวา
(Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือ ง บนถนนสายเล็กๆ นาท่านเยี่ยมชม วิหาร
เซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี ทีม
่ ีรา้ นค้าน่ ารักมากมาย ให้ทา่ นได้
เดินช้อปปิ้ ง
ค่า
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ทีพ
่ กั
HOTEL CORNAVIN GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day3 เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – เมืองเวเว่ย์ – อนุ สาวรีย์ชาลี แชป
ลิน
The Fok Alimentarium – หมูบ
่ า้ นเชเบรอส์ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ ไร่องุ่นริม
ทะเลสาบ – ชิมไวน์ นานาชนิด
เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นา
ท่านผ่านชมจุดสาคัญต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหาวิ ทยาลัยเมืองโลซานน์ (University of Lausanne)
มหาลัยทีเ่ ก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก
ผ่านชม มหาวิ หารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) , พิ พิธภัณฑ์โอลิ มปิ กสากล (The Olympic Museum)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆ
ทีต
่ ง้ ั อยู่ดา้ นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็ นเมืองต้นกาเนิดของบริษท
ั เนสท์เล่ และยังเป็ น
บ้านของนักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่ วงท้ายของชีวิตอีกด้วย นาท่านถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึ ก กับ อนุ ส าวรี ย์ ช าลี แชปลิ น (Charlie Chaplin) และน าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ ส้ อ ม (The Fok
Alimentarium) ทีอ่ ยูก
่ ลางทะเลสาบเจนีวา ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเวเวย์เลยก็วา่ ได้
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารจีน

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเชเบรอส์ (Chexbrs) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ณ เมืองลาโวซ์ (Lavaux)
เชเบรอซ์ เป็ นหมู่บ้านทีป่ ลูกไวน์ และมีไวน์ยห่ี อ้ ต่างๆมากมาย ทีน่ ่ถี อื ว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักองุ่นและไวน์เลิศรส เนิน
เขาริมทะเลสาบทีเ่ ต็มไปด้วยไร่องุ่นเรียงรายเป็ นระยะทางมากกว่า 30 กิโลเมตร ถือเป็ นแหล่งทาไร่องุ่นและผลิต ไวน์
ที่โด่งดังจนได้รบั การขึ้นทะเบียนมรดกโลกนาท่าน นัง่ รถรางพาโนรามิ ก (Panoramic Train) ที่จะนาท่านลัดเลาะ
หมู่บ้านไปสู่ไร่องุ่นริมทะเลสาบ และชมสถานทีส่ าคัญต่างๆของหมู่บ้าน จากนัน้ นาท่านพักแวะ ชิ มไวน์ ขนิ ดต่างๆ
(Wine Tasting)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมือ งเล็กๆที่ตง้ ั อยู่บน
ชายฝั่งทะเลสาบเจนีวา นาท่านถ่ายรูป ปราสาทชิ ลยอง (Chillon Castle) ปราสาททีต
่ ง้ ั อยู่บน
ทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาว
เบอร์นีส ปัจจุบน
ั เป็ นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป็ นสวิส ทรัพ ย์สินทางวัฒ นธรรมของ
ชาติ
ค่า
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
่
ทีพ
่ กั HOTEL VILLA TOSCANE MONTREUX ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เ วลาในการประมาณ 2
ชัวโมง)
่
เป็ นหมู่บ้า นที่ตงั ้ อยู่กลางหุบ เขาสูง ชัน ด้ว ยทัศนีย ภาพที่
สวยงามจึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านทาซ
เป็ นทางผ่านไปยังจุดท่องเทีย่ วต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ ของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยการ
นังรถไฟระหว่
่
างเมือง เซอร์แมทเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ทีส่ วยงาม
ล้อ มรอบด้ว ยภู เ ขา ตัง้ อยู่บ นเทือ กเขาแอลป์ ในที่น่ี เ ป็ นเมือ ง
ท่อ งเที่ยวที่มีความปลอดภัย สูง เมือ งเซอร์แมทก็มีการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ทัง้ การรักษาความสมบูร ณ์
ของธรรมชาติ การไม่อ นุ ญาตให้ใ ช้รถยนต์ แ ล่น ในเมือ ง แต่ ให้ใ ช้
จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้ าคันเล็กๆ เป็ นพาหนะหลักแทน จนได้ช่อื ว่า
เป็ น เมืองปลอดมลพิ ษสามารถสูดความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ ์
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ค่า

นาท่านเดินไปยังสถานีรถไฟ เพื่อนังรถไฟขึ
่
น้ สู่ เขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) รถไฟกอร์เนอร์แกรตเป็ นรถไฟขึน้ ภูเขาทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐ
วาเล ทีเ่ ชื่อมกับหมู่บ้านเซอร์แมท สถานีรถไฟกอร์เนอร์แกรตตัง้ อยู่ทร่ี ะดับความสูง 3,059 เมตร ทาให้ กอร์เนอร์แกรตเป็ นรถไฟทีส่ งู เป็ น
อันดับสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปิ ดให้บริการในปี พ.ศ. 2411 ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านนังรถไฟกอร์
่
เ นอร์
แกรตลงมาสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเซอร์แมทและพักผ่อนตามอัธยาศัย * ลูกค้าเตรียมกระเป๋ าสัมภาระใบ
เล็ก เพื่อแยกสัมภาระสาหรับค้างคืนทีเ่ มืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน *
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง

ทีพ
่ กั

HOTEL DERBY ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วงิ่ ช้าทีส
่ ุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บา้ นคันเดอร์ชเตค – นั่ง
กระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถไฟกลาเซี ยเอ็กเพรส ออกจากหมู่บ้านเซอร์แมท กลาเซีย เอ็กเพรสเป็ น รถไฟด่ วนช้ าที่ สุดในโลก เป็ นรถไฟแบบ
Panoramic View หน้าต่างและหลังคาตู้โบกี้จะเป็ นกระจกใส ให้ท่านสามารถชื่นชม วิวอันสวยงามสองข้างทางได้อย่างชัดเจน จนถึงสู่
เมืองบริก (Brig) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองประวัตศิ าสตร์ในรัฐวาเลส์ เมืองบริกมีอายุกว่า 800ปี มีความสาคัญ
ในฐานะเส้นทางขนส่งสินค้าจากแคว้นลอมบาร์ดปี ระเทศอิตาลี ผ่านสวิตเซอแลนด์ สู่ฝรังเศสไปถึ
่
งยุโรปกลาง เที่ยวชมเมืองบริก ซึ่งมี
พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ (Stockalper schloss) เป็ นแลนด์มาร์คสาคัญ ปราสาทสไตล์บาโรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 1678
เป็ น พระราชวัง ของพ่ อ ค้า ผ้ า ไหมที่มีช่ือ ว่ า Kasper Stockalper ซึ่ง เป็ น
อาคารส่วนตัวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนัน้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
่
น าน าท่า นเดิน ทางสู่ หมู่บ้านคันเดอร์เตค (Kandersteg) (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมูบ
่ า้ นเล็กๆใน
เขตเบิร์น เมือ งนี้ มีชื่อ เสียงในด้านทัศนี ยภาพภูเขาและ
ทะเลสาบนาท่าน นัง่ กระเช้าจาก สถานี Gondelbahn Kandersteg
Oeschinensee AG สู่ ส ถ า นี Oeschinen Mountain Station เ ป็ น
กระเช้าขนาดเล็กทีว่ นกลับมาเกือบตลอดเวลา ณ สถานีนี้
มี เ ครื่ อ ง เ ล่ น ที่ เ รี ยกว่ า Mountain Coaster หรื อ
Toboggan Run ให้ทา่ นได้ลองเล่นได้อย่างสนุกสนาน
ซึง่ มีความยาวถึง 750 เมตรเลยทีเดียว

** เนื่องจาก เครื่องเล่น Mountain Coaster สามารถเล่นได้ในกรณี ที่รางเลื่อ นแห้ง เท่านั่น ทางเราจึง
ไม่ได้รวมค่าเล่นเครื่องเล่นนี้ ซึ่งราคาประมาณ 6 สวิตฟรัง หรือประมาณ 240 บาท ต่อท่าน ต่อ 1 รอบ
้ ไป (เด็ก 3 ขวบต้องนั่งกับเด็ก 8 ขวบขึน
้ ไปหรือผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
สามารถเล่นได้ตง้ ั แต่เด็กอายุ 3 ขวบขึน
้ ไปสามารถเล่นคนเดียวได้**
เด็กตัง้ แต่ 8 ขวบขึน
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเออชีเนิ น (Oeschinesee Lake) โดยนั่ง Taxi ไฟฟ้ า (UNESCO TAXI) เป็ นรถมินิบสั คันเล็กสีฟ้า
ทีจ่ ะวิ่งไปกลับรับส่งนักท่องเทีย่ ว ระหว่างสถานีกระเช้ากับทะเลสาบ วิ่งทุกๆครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ
8 นาที ก็จะถึงทะเลสาบเออชีเนิน เป็ นทะเลสาบทีต
่ ง้ ั อยู่ในหุบเขาเออชีเนินทีร่ ะดับความสูง 1,578 เมตร
เหนื อ ระดับน้าทะเล ทะเลสาบนี้ มีพื้ นที่น้าประมาณ 1.1 ตารางกิโลเมตร มีความลึก
เฉลีย่ 34 เมตร จุดทีล่ ก
ึ ทีส่ ุดลึก 56 เมตร โดยทะเลสาบนี้รบั น้ามาจากภูเขาโดยรอบทัง้
สี่ แต่ไม่มีธารน้าออก น้าไหลออกจากทะเลสาบโดยการซึมออกผ่านทางชัน
้ หินใต้ดิน
ทะเลสาบแห่งนี้ยงั เป็ นส่วนนึงของ
มรดกโลกยุงเฟรา อาเล็ทซ์ บีทฮอร์นตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2007 อิ ส ระให้ท่า นถ่ า ยรู ป และดื่ม ด่ า กับ
ธรรมชาติตามอัธยาศัย และนาท่านเดินทางกลับลงไปสูก
่ ระเช้าสถานีเริม
่ ต้นดั่งเดิม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45
นาที) ความหมายตรงตัว ที่แ ปลว่า “เมื อ งระหว่า งสองทะเลสาบ” เป็ นเมื อ งที่ตง้ ั อยู่
ระหว่ า ง ทะเลสาบทู น (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรี ย นซ์ (Brienz Lake)
ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุม
่
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู (ฟองดูชีส,ฟองดูน้ามัน,ฟอง
ดูช็อคโกแลต)
ทีพ
่ กั HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิล้ คาร์ขน
ึ้ สูย่ อดเขาจุงเฟรา – ถ้าน้าแข็งพันปี – ธาร
น้ าแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น – อนุ สาวรีย์สงิ โตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้
อปปิ้ ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื อ งกริน เดิล วัลท์ (Grindelwald) เมือ งตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นทีต
่ ง้ ั ของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มน
ิ อล (Grindelwald Terminal Station)
นาท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟไอเกอร์
้ สูย่ อดเขา ท่าน
เกล็ทเชอร์ มีความสูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึน
จะได้ผา่ นชมความสวยงามทีธ่ รรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้าแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานี
ปลายทางสถานี ร ถไฟจุ ง เฟรายอร์ ค สถานี ร ถไฟที่สู ง ที่สุ ด ในทวี ป ยุ โ รป เดิน ทางถึ ง ยอดเขาจุ ง เฟรา
้ ทะเบียนให้เป็ น
(Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รบั การขึน
มรดกโลกโดยยูเนสโก

นาท่านเข้าชม ถ้าน้าแข็งพันปี (Ice Palace) เป็ นถา้ น้าแข็งพันปี ทีไ่ ม่มีวน
ั ละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้
ธารน้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็ นน้าแข็งแกะสลักอยูต
่ ามจุดต่างๆ และ
ลานสฟิ งซ์ จุดชมวิวทีส
่ ูงทีส
่ ุดในยุโรปทีร่ ะดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีถ
่ งึ
ชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้าแข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่ าวทีส
่ ุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ทา่ นได้
เพลิด เพลิน กับ การถ่า ยรู ปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไ ม่ค วรพลาดกับ การส่ง โปสการ์ด โดย ที่ท าการ
ไปรษณี ย์ทส
ี่ ูงทีส
่ ุดในยุโรป ไปหาบุคคลทีท
่ า่ นนึกถึงในช่วงเวลาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ุด
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน
่
นาท่านนั่ ง รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุง เฟราสู่ สถานี รถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ โดยเปลี่ยนจากขบวน
รถไฟมา ลงเคเบิล้ คาร์ Eiger Express เพื่อมายัง สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald
Terminal Station)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเทีย่ วยอด
นิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีถ
่ ูกห้อม
ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
น าท่า นเดิน ทางสู่ อนุ ส าวรีย์ สิง โตหิน แกะสลัก (Lion
Monument of Lucerne) แ ก ะ ส ลั ก บ น ผ า หิ น
ธรรมชาติ เพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์ ร าลึกถึง การสละชีพ อย่ า ง
กล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ทเี่ กิดจากการปฏิวตั ิ
ในประเทศฝรั่งเศสเมือ
่ ปี ค.ศ. 1792
นาท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)
ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์
อันงดงามซึง่ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ น
สะพานไม้ที่มีหลัง คาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิส ระ
ให้ทา่ นเดินชอมเมืองและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ทีพ
่ กั HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day7 เมื อ งซู ริค – ย่ า นเมืองเก่าซู ริค – เขตนี เดอร์ ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสติน
เนอร์กาส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูรคิ ขึน้ ชื่อเรื่อง
มนต์เสน่หข์ องเมืองยุโรปโบราณทีม่ งี านสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็ นเมืองทีม่ คี วามเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยก
ให้เป็ นหนึ่งในลาดับต้นๆของเมืองที่มคี ุณภาพชีวติ ดีท่สี ุดในโลก นาท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่าน
ชม โบสถ์ห อคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์ หอคอยคู่สูง ระฟ้ าที่ถู กสร้างขึ้นในช่ว งปี ค.ศ. 1100 ภายในมีง าน
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่ วยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปี เตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาทีม่ หี น้าปั ดนาฬิกาที่
ใหญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทัง้ 5 ใบที่ตีบอกเวลา ทามาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้
โบสถ์แห่งนี้ยงั เป็ นโบสถ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass)
มีหน้าต่างกระจกสีอนั สวยงามโดดเด่น นาท่านเดินทางสู่ ป้ อมปราการลิ นเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้ อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจ
กลางเมืองบริเวณริมแม่น้าลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบนั เป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชัน้ เยีย่ มจุดหนึ่งของชาวเมือง
เทีย่ ง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ เขตนี เดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูรคิ เป็ นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งของเก่าชัน้ เยี่ยม มีร้านค้าจาพวกงานฝี มอื และงานศิลปะอยู่เป็ นจานวนมาก นาท่าน
เดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ นย่านธุรกิจการค้าสาคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ น
ถนนทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในระดับนานาชาติว่าเป็ น ถนนช้อปปิ้ งทีม่ สี นิ ค้าราคาแพงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ตงั ้ ของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสติ น
เนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารบ้านเรือนที่มหี น้าต่าง
ไม้แกะสลัก สร้างขึน้ จากช่างฝีมอื ในยุคกลาง
ค่า
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ทีพ
่ กั HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day8สนามบินซูรค
ิ – สนามบินอาบูดาบี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซูรค
ิ ประเทสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
11.30 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline
เทีย่ วบินที่
EY 074 (บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
19.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลีย่ นเครือ
่ งกลับสูก
่ รุงเทพฯ
21.45 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมป
ิ ระเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เทีย่ วบินที่ EY 402
(บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

Day9สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

07.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั ๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

14 – 22 พฤษภาคม 2565

89,990

72,000

15,990

11 – 19 มิถุนายน 2565

89,990

72,000

15,990

10 – 18 กรกฎาคม 2565

89,990

72,000

15,990

07 – 15 สิงหาคม 2565

89,990

72,000

15,990

10 – 18 กันยายน 2565

89,990

72,000

15,990

08 – 16 ตุลาคม 2565

89,990

72,000

15,990

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการยืน่ และให้คาแนะนาแก่ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณี วนั
เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่มี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนที่กาหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
์
่อน
การเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ตอ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัวเครื
๋ ่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
์
ซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

