
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี     

2 
เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – หมู่บ้านคนัเดอร์
เตค – นั่งกระเชา้ขึน้ชมทะเลสาบเออชีเนิน – อสิระใหท้า่นเลน่ 
Mountain Coaster – เมืองเบริ์น 

   

Hotel 
Ambassador and 

Spa Berne 
หรือเทียบเทา่  

3 

เมืองเจนีวา – ชมสวนองักฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น ้าพุกลาง
ทะเลสาบ 
หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่ งรถรางชมไร่องุ่นอนักว้างใหญ่ริม
ทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด หมู่บ้านที่ผลิตไวน์ที่องค์กร 
UNESCO ยกใหเ้ป็นมรดกโลก – เมืองเวเวย่์  
เมืองมองเทรอซ์ – เมืองโลซาน 

   

Hotel Aquatis 
Lausanne 

หรือเทียบเทา่  

    



 

 

 
 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

16.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้ก่ท่าน 

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

23.10 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครื่อง  

4 
หมูบ่า้นทาซ – เทีย่วชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้เขากอร์
เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน 

   

Hotel Derby 
Zermatt 

หรือเทียบเทา่  

5 

นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – 
เมืองบรกิ 
เมืองอิเซทวาล – ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์  – เมืองอินเทอร์
ลาเกน้ 

   

Hotel Crystal 
Interlaken 

หรือเทียบเทา่  

6 
หมู่บ้านกรินเดลวลัท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุง
เฟรา – เมืองลูเซริ์น  
สงิโตแกะสลกั – สะพานไม ้– อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

   

Hotel Ibis Styles 
Lucerne 

หรือเทียบเทา่  

7 
เมืองซูรคิ – ยา่นเมืองเกา่ซูรคิ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบาน
โฮฟซตราสเซอ   
ถนนออกสัตนิเนอร์กาส 

   

Hotel Novotel 
Airport 

หรือเทียบเทา่  

8 สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบูดาบี     

9 สนามบนิอาบูดาบี - สนามบนิสุวรรณภูมิ     



 

 

 

Day2    สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์ – 
ประตูเมืองโบราณ  

           น ้าพุปีศาจกนิเด็ก หอนาฬกิาไซท้์คล็อคเคน่ทรมั – ศาลาวา่การเมืองเบร์ิน – หมูบ่า้นคนัเดอร์ชเตค   
           นั่ งกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station – Moutain Coaster – นั่ งรถ Unesco Taxi 

ชมทะเลสาบ  
 

 

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

07.55 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตาม
ระเบยีบการของสนามบนิ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ช ั่วโมง) เบิร์นเป็นเมืองหลวง
ของสวติเซอร์แลนด์ ซึง่ Bern แปลวา่  Bear หรือ หมี 
นั่นเอง น าทา่นเยีย่มชมเมืองเบร์ิน ซึง่เป็นเมืองเกา่แกท่ี่
ได้รบัการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
ผา่นชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพพิธิภณัฑ์
ที่ทุ่มเทให้กบัศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของ
สถาปนิกชาวอติาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน
พพิธิภณัฑ์น้ี เป็นของ พอลคลี น าทา่นเดนิทางสู ่บ่อหมีสี
น ้าตาล Bear Park) สตัว์ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์ 



 

 

 

(Bahnhof Platz) จตัุรสัหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลกัทีม่ีรา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย น าทา่นชม 
ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower), น ้าพุปีศาจกินเดก็ (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรมั 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  
อสิระใหท้า่นถา่ยรูปและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคนัเดอรเ์ตค (Kandersteg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) หมู่บ้าน
เล็กๆในเขตเบร์ิน เมอืงน้ีมชืีอ่เสยีงในดา้นทศันียภาพภเูขาและทะเลสาบ 
น าท่าน นัง่กระเช้าจาก สถานี  Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG สู่สถานี Oeschinen Mountain Station เป็น
กระเช้าขนาดเล็กทีว่นกลบัมาเกือบตลอดเวลา ณ สถานีน้ีมี 
เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ที่ เ รี ย ก ว่ า   Mountain Coaster  ห รื อ 
Toboggan Run ให้ท่านได้ลองเล่นได้อย่างสนุกสนาน 
ซึง่มคีวามยาวถงึ 750 เมตรเลยทเีดียว 
** เน่ืองจาก เครือ่งเลน่ Mountain Coaster สามารถเลน่
ได้ในกรณีที่รางเลื่อนแหง้เท่านั่น ทางเราจึงไมไ่ด้รวมคา่
เล่นเครื่องเล่นน้ี ซึ่งราคาประมาณ 6 สวิตฟรงั หรือ
ประมาณ 240 บาท ต่อท่าน ต่อ 1 รอบ สามารถเล่นได้
ต ัง้แต่เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป (เด็ก 3 ขวบต้องนั่งกบัเด็ก 8 
ขวบขึ้นไปหรือผู้ใหญ่ 1 ท่าน) เด็กต ั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
สามารถเลน่คนเดียวได*้* 
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinesee Lake) โดยนั่ง 

Taxi ไฟฟ้า 
(UNESCO TAXI) เป็นรถมินิบสัคนัเล็กสีฟ้าที่จะวิ่งไปกลบัรบัส่งนกัท่องเที่ยว ระหว่างสถานีกระเช้ากบั
ทะเลสาบ วิง่ทกุๆครึง่ช ั่วโมง ใชเ้วลาประมาณ 8 นาท ี 
ก็จะถึงทะเลสาบเออชีเนิน เป็นทะเลสาบทีต่ ัง้อยู่ในหุบเขาเออชีเนินทีร่ะดบัความสูง 1,578 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล ทะเลสาบน้ีมพีื้นทีน่ ้าประมาณ 1.1 ตารางกโิลเมตร มคีวามลกึ เฉลีย่ 34 เมตร จุดทีล่กึทีส่ดุ
ลกึ 56 เมตร โดยทะเลสาบน้ีรบัน ้ามาจากภูเขาโดยรอบท ัง้สี ่แตไ่มม่ธีารน ้าออก น ้าไหลออกจากทะเลสาบ
โดยการซึมออกผ่านทางช ัน้หนิใตด้ิน ทะเลสาบแหง่น้ียงัเป็นสว่นนึงของ มรดกโลกยุงเฟรา อาเลท็ซ์ บีทฮอรน์
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 อสิระใหท้า่นถา่ยรูปและดืม่ด ่ากบัธรรมชาตติามอธัยาศยั และน าทา่นเดนิทางกลบัลงไปสู่
กระเชา้สถานีเริม่ตน้ด ั่งเดมิ 
น าทา่นเดนิทาสู ่เมืองเบิรน์ (Bern) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) 

ค ่า        บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั     HOTEL AMBASSADOR AND SPA BERN ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
  
 
 



 

 

 

Day3 เมืองเจนีวา – ชมสวนองักฤษ – นาฬกิาดอกไม ้– น ้าพุกลางทะเลสาบ – นั่งรถรางพาโนรามคิชม
ทวิทศัน์ไรอ่งุน่รมิทะเลสาบ   

            ชมิไวน์นานาชนิด – เมืองเวเวย่์ – อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลนิ – The Fok Alimentarium –  เมือง
มองเทรอซ์ – ปราสาทชลิยอง   เมืองโลซาน – มหาวทิยาลยัเมืองโลซานน์ – มหาวหิารโลซานน์ 

 

 
เช้า       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
2 ช ั่วโมง) เจนีวา เป็นเมืองใหญอ่นัดบั 2 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ รอง
จากซูริค น าท่านเข้าชม สวนองักฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่
พกัผอ่นหยอ่นใจรมิทะเลสาบเจนีวาทีช่าวสวติและนกัทอ่งเทีย่วนิยมเข้ามา
เยีย่มชมความสวยงามของดอกไมแ้ละววิทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬกิาดอกไม ้ 
(L’  horloge Fleurie) , อนุเสาวรี ย์แห่งการรวมชาติ  (Monument 
National) , น ้าพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) น าท่านเยี่ยมชมเขต เมือง
เก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ชมเมอืง 
บนถนนสายเล็กๆ น าท่านเยี่ยมชม วิหารเซนต์ปิแอร์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 
850 ปี ทีม่รีา้นคา้น่ารกัมากมาย ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเชเบรอส์ (Chexbres) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) ณ เมืองลาโวซ์ 
(Lavaux) เชเบรอซ์ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกไวน์ และมไีวน์ยี่ห้อต่างๆมากมาย ที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรกัองุ่นและไวน์เลศิรส เนินเขารมิ
ทะเลสาบที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นเรยีงรายเป็นระยะทางมากกว่า 30 กโิลเมตร ถือเป็นแหล่งท าไร่องุ่นและผลติไวน์ที่โด่งดงัจนได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนมรดกโลกน าท่าน นัง่รถรางพาโนรามิก (Panoramic Train) ทีจ่ะน าท่านลดัเลาะหมู่บา้นไปสู่ไร่องุ่นรมิทะเลสาบ และชมสถานที่
ส าคญัต่างๆของหมู่บา้น จากนัน้ น าท่านพกัแวะ ชิมไวน์ ขนิดต่างๆ (Wine Tasting) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 10 นาที) เมืองเล็กๆที่ต ั้งอยู่ด้านเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงตน้ก าเนิดของบรษิทัเนสท์เล ่และ
ยงัเป็นบ้านของนกัแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้าย
ของชีวติอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูปเป็นที่ระลกึกบั อนุสาวรียช์าลี 
แชปลิน (Charlie Chaplin) และน าทา่นถา่ยรูปคูก่บั  ส้อม (The Fok 

Alimentarium) ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบเจนีวา ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเวเวย์เลยก็วา่ได ้

 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 15 นาที) เมือง

เล็กๆทีต่ ัง้อยูบ่นชายฝั่งทะเลสาบเจนีวา น าทา่นถา่ยรูป ปราสาทชิ
ลยอง (Chillon Castle) ปราสาททีต่ ัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูก
ครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาว
เบอร์นีส ปจัจุบนัเป็นของรฐัโวด์และถูกจดัใหเ้ป็นสวสิทรพัย์สนิ
ทางวฒันธรรมของชาต ิ

น าท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 

นาที) น าท่านผ่านชมจุดส าคญัต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ 



 

 

(University of Lausanne) มหาลยัที่เก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) , 
พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกสากล (The Olympic Museum)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Hotel AQUATIS LAUSANNE ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 
Day4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้สู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์

ฮอร์น 
 

 
เช้า       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บ้านทีต่ัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชนั ด้วยทศันียภาพที่
สวยงามจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บา้นทาซเป็นทางผ่านไปยงัจุดท่องเทีย่วต่างๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยการนัง่รถไฟระหว่างเมอืง เซอรแ์มทเป็นเมอืงชนบทเลก็ๆ ทีส่วยงาม ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขา ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์ในทีน่ี่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัสงู  เมอืงเซอรแ์มทกม็กีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่า งๆ ได้
เป็นอย่างด ีทัง้การรกัษาความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิการไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ 
เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษสามารถสดูความสดชื่นของอากาศบรสิทุธิ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่านเดนิไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟขึน้สู่  เขากอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภูเขาทีต่ัง้อยู่ใน 
รฐัวาเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บา้นเซอรแ์มท สถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 3,059 เมตร ท าให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟทีสู่งเป็น
อนัดบัสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2411 ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านนัง่รถไฟกอร์เนอร์
แกรตลงมาสูเ่มอืงเซอรแ์มท อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

            * ลูกคา้เตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรบัคา้งคืนทีเ่มืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดนิทางของทา่น * 
ค า่   อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั   Hotel Derby Zermatt ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 

 

 

Day5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟดว่นทีว่ิง่ช้าทีสุ่ดในโลก – เมืองบรกิ – อนิเทอร์ลาเกน้ 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.52     น าท่านนัง่ รถไฟกลาเซียเอก็เพรส ออกจากหมู่บา้นเซอรแ์มท กลาเซยีเอก็เพรสเป็น รถไฟด่วนช้าท่ีสุดในโลก  
             เป็นรถไฟแบบ Panoramic View หน้าต่างและหลงัคาตูโ้บกีจ้ะเป็นกระจกใส ใหท้่านสามารถชื่นชม ววิอนัสวยงามสองขา้งทางไดอ้ย่าง 

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

ม ี      ความส าคญัในฐานะเสน้ทางขนสง่สนิคา้จากแควน้ลอมบารด์ปีระเทศอติาล ีผ่านสวติเซอ
แลนด์ สู่ฝรัง่เศสไปถึงยุโรปกลาง เที่ยวชมเมืองบริก ซึ่งมี  พระราชวงัสต็อคคาลเปอร์ 
(Stockalper schloss) เป็นแลนด์มาร์คส าคญั ปราสาทสไตล์บาโรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 
1658 – 1678 เป็นพระราชวงัของพ่อค้าผ้าไหมที่มชีื่อว่า Kasper Stockalper ซึ่งเป็นอาคาร
สว่นตวัทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดใ์นขณะนัน้ 
เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านอิเซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) อเิซลท์วาลด ์เป็นหมู่บา้นเลก็ๆบนชายฝัง่ทาง
ตอนใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ใกล้กบัเมอืงอนิเทอร์ลาเก้น ทะเลสาบที่มสีะพานไม้เล็กๆ และมปีราสาทเก่าแก่บนเกาะกลาง
ทะเลสาบ อสิระใหท้่านถ่ายรปู และดื่มด ่ากบัความสวยงามของทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) ความหมายตรงตวัที่แปลว่า “เมืองระหว่างสอง
ทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ต ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใส
แสนสวยงาม ถูกขนาบดา้นหน้าหลงัดว้ยเทือกเขา
เขียวชะอุม่ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! 
คอมโบฟองดู  
(ฟองดูชีส,ฟองดูน ้ามนั,ฟองดูช็อคโกแลต)  
ที่ พ ั ก               HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN ระดบั 3 ดาว  หรือเทยีบเทา่  
 

  

Day6 หมูบ่า้นกรนิเดลวลัท์ – นั่งรถไฟไตเ่ขาและเคเบิล้คาร์ขึน้สูย่อดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็งพนัปี – ธาร
น ้าแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา  เมืองลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – อสิระช้
อปป้ิง 

 

 
เช้า        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวลัท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ เป็นทีต่ ัง้ของ สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอร์มนิอล (Grindelwald Terminal Station) 
น าทา่น ขึ้นเคเบิล้คาร์ Eiger Express  พชิิตยอดเขาจุงเฟรา เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานีรถไฟไอเกอร์



 

 

เกล็ทเชอร์  มีความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่น
จะไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรค์สรา้ง คือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานี
ปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาทีสู่งทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก  
น าทา่นเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ า้น ้าแข็งพนัปีทีไ่มม่ีวนัละลาย เกดิจากการขุดเจาะใต้
ธารน ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมผีลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลกัอยูต่ามจุดตา่งๆ และ 
ลานสฟิงซ์ จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปทีร่ะดบัความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึ
ชายแดนของประเทศสวติเซอร์แลนด์ สมัผสักบัภาพของ ธารน ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่าวทีสุ่ดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได้
เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดย ที่ท าการ
ไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนึกถงึในชว่งเวลาทีด่ีทีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวน
รถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายงั สถานีรถไฟกริน
เดลวลัด์ เทอร์มนิอล (Grindelwald Terminal Station) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  
น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ
ชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวตัิใน
ประเทศฝร ั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  
น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้า
รอยส์ อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลงัคาทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในทวีป
ยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่  



 

 

  

Day7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัติน
เนอร์กาส  

 

 
เช้า        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
            น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด์ เมอืงซรูคิขึน้ชื่อเรื่อง

มนตเ์สน่หข์องเมอืงยุโรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมยัใหม่และถูกยก
ใหเ้ป็นหนึ่งในล าดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติดทีีสุ่ดในโลก น าท่านเยีย่มชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่าน
ชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงาน
ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(St. Peter’s Chruch) หอนาฬกิาทีม่หีน้าปัดนาฬกิาที่
ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา ท ามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้
โบสถ์แห่งนี้ยงัเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง ผ่านชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกส ี(Stain Glass) 
มหีน้าต่างกระจกสอีนัสวยงามโดดเด่น น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนินเขาใจ
กลางเมอืงบรเิวณรมิแม่น ้าลมิมทั (Limmat River) ปัจจุบนัเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ จุดนดัพบ และจุดชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจุดหนึ่งของชาวเมอืง  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
             น าท่านเดนิทางสู ่เขตนีเดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมู่บา้นโบราณอกีแห่งของเมอืงซูรคิ เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคาร

บา้นเรอืนสไตลย์ุโรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยู่เป็นจ านวนมาก น าท่าน
เดนิทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกจิการคา้ส าคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็น
ถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของ
ห้างสรรพสนิคา้ ร้านค้าอญัมณี ร้านเครื่องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัติน
เนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเลก็ๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนที่มหีน้าต่าง
ไมแ้กะสลกั สรา้งขึน้จากช่างฝีมอืในยุคกลาง 



 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดบั 4 ดาว  หรือเทยีบเทา่  
 

 

Day8 สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทสวติเซอร์แลนด์ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) 

10.55 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิ Etihad Airline  
เทีย่วบนิที ่ 
EY 052 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

18.50 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 
22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาท ี
 
Day9 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 
 

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

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 
อตัรานี้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


