
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชม
ทะเลสาบเออชีเนิน – เมืองเบิร์น    

Hotel Ambassador and Spa 
Bern 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองเจนีวา – ชมชวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ 
หมู่บ้านเชเบอรซ์ – เมืองมองเทรอซ์ – เมืองเวเวย ์– เมืองโลซาน    

Hotel Aquatis Lausanne 
หรือเทียบเท่า  

4 
หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน    

Hotel Derby Zermatt 
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 
ราคาทัวร์/ทา่น 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

31 ม.ค. – 08 ก.พ. 2566 89,990 89,990 74,990 10,000 

14 – 22 กุมภาพันธ์ 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 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

5 
นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก 
เมืองอิเซทวาล – ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์  – เมืองอินเทอร์ลาเก้น    

Hotel Crystal Interlaken 
หรือเทียบเท่า  

6 
หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น  
สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    

Hotel Holiday Inn Lucerne 
หรือเทียบเท่า  

7 
เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ   
ถนนออกัสตินเนอร์กาส    

IntercityHotel Zurich Airport 
หรือเทียบเท่า  

8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี     

9 สนามบินอาบูดาบ ี- สนามบินสุวรรณภูม ิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเที่ยวจา่ยตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 
 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และช ำระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง 

กรณีวนัเดนิทำงน้อยกวำ่ 21 วนั ตอ้งช ำระคำ่ทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 
2. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) 
3. ท่ำนทีต่อ้งออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำร เนื่องจำกสำย

กำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 
4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งกำรเดนิทำงโปรแกรมขำ้งตน้ควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวซี่ำหมู่คณะก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

60 วนั หำกระยะเวลำน้อยกวำ่ทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซี่ำประเภทอื่นซึง่อำจมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่ หรอืมผีลต่อกำรพจิำรณำวซี่ำของท่ำน 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

16.30 นดัหมำยพรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้ำย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจำ้หน้ำทีค่อยใหก้ำรตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้ก่ท่ำน 

19.30 ออกเดนิทำงสู ่สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสำยกำรบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 407  
(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ชัว่โมง 30 นำท ี

23.10 เดนิทำงถงึ สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครือ่ง  



 

 

 
Day2    สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ  
           น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค   
           นั่งกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station – นั่งรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบ  
 

 

03.15 ออกเดนิทำงสู ่สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
โดยสำยกำรบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 073 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ชัว่โมง 55 นำท ี

07.55 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
รับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ 
หมี นั ่นเอง นำท่านเยี ่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ผ ่านชม เซนทรมั พอล คลี 
(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการ
ออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์
นี้ เป็นของ พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park) สัตว์ที่
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์ 

 

 



 

 

(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตเูมืองโบราณ (Kafigturm OR 
Prison Tower), น ้ า พุ ปี ศ า จ กิ น เ ด็ ก  (Kindlifressen Brunnen), หอนา ฬิ ก า ไ ซ้ ท์ ค ล็ อ ค เ ค่ นท รัม  ( Zytgloggeturm OR 
Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์ (City Hall of Bern)  
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นำนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคนัเดอรเ์ตค (Kandersteg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านเล็กๆในเขตเบิร์น เมืองนี้มีชื่อเสียง
ในด้านทัศนียภาพภูเขาและทะเลสาบ 
นำท่าน นัง่กระเช้าจาก สถานี Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG สู่สถานี Oeschinen Mountain Station เป็นกระเช้าขนาด
เล็กที่วนกลับมาเกือบตลอดเวลา นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinesee Lake) โดยนั่ง Taxi ไฟฟ้า 
(UNESCO TAXI) เป็นรถมินบิัสคันเล็กสีฟ้าที่จะวิ่งไปกลับรับส่งนักท่องเที่ยว ระหว่างสถานีกระเช้ากับทะเลสาบ วิ่งทุกๆครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 
8 นาท ี 
ก็จะถึงทะเลสาบเออชีเนิน เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเออชีเนินที่ระดับความสูง 1,578 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบนี้มีพื้นที่น้ำประมาณ 
1.1 ตารางกิโลเมตร มีความลึก เฉลี่ย 34 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 56 เมตร โดยทะเลสาบนี้รับน้ำมาจากภูเขาโดยรอบทั้งสี่ แต่ไม่มีธารน้ ำออก น้ำไหล
ออกจากทะเลสาบโดยการซึมออกผ่านทางชั้นหินใต้ดิน ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นส่วนนึงของ มรดกโลกยุงเฟรา อาเลท็ซ์ บีทฮอรน์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2007 อิสระให้ท่านถ่ายรูปและดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย และนำท่านเดินทางกลับลงไปสู่กระเช้าสถานีเริ่มต้นดั่งเดิม 
นำท่านเดินทาสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

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

 
 
 
 



 

 

 
 
Day3 เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬกิาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ – เมืองเวเว่ย์ – อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน – The Fok 

Alimentarium – เมอืงมองเทรอซ ์– ปราสาทชิลยอง   เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน ์
 

 
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 
จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็น
เมืองต้นกำเนิดของบริษัทเนสท์เล่ และยังเป็นบ้านของนักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วง
ท้ายของชีวิตอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie 
Chaplin) และนำท่านถ่ายรูปคู่กับ  ส้อม (The Fok Alimentarium) ที่อยู่กลางทะเลสาบ
เจนีวา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวเวย์เลยก็ว่าได้ 
 



 

 

 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ทะเลสาบเจนีวา นำท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั ้งอยู ่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูก
ครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบันเป็นของรัฐ
โวด์และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 
นำท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 
นาที) นำท่านผ่านชมจุดสำคัญต่างๆของเมือง อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ 

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

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก Hotel AQUATIS LAUSANNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลำในกำรประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บ้ำนที่ตัง้อยู่กลำงหุบเขำสูงชนั ด้วยทศันียภำพที่
สวยงำมจงึเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้ำนทำซเป็นทำงผ่ำนไปยงัจุดท่องเทีย่วต่ำงๆ ในแถบเทอืกเขำแอลป์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์
จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยกำรนัง่รถไฟระหว่ำงเมอืง เซอรแ์มทเป็นเมอืงชนบทเลก็ๆ ที่สวยงำม ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขำ ตัง้อยู่บนเทอืกเขำแอลป์ในทีน่ี่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวำมปลอดภยัสูง  เมอืงเซอรแ์มทกม็กีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดล้อมต่ำ งๆ ได้



 

 

เป็นอยำ่งด ีทัง้กำรรกัษำควำมสมบูรณ์ของธรรมชำต ิกำรไมอ่นุญำตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยำน รถมำ้ หรอืรถไฟฟ้ำคนัเลก็ๆ 
เป็นพำหนะหลกัแทน จนไดช้ือ่วำ่เป็น เมืองปลอดมลพิษสำมำรถสดูควำมสดชืน่ของอำกำศบรสิทุธิ ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น ำท่ำนเดนิไปยงัสถำนีรถไฟ เพือ่นัง่รถไฟขึน้สู่  เขากอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภเูขำทีต่ัง้อยูใ่น 
รฐัวำเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บำ้นเซอรแ์มท สถำนีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัควำมสงู 3 ,059 เมตร ท ำให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟทีส่งูเป็น
อนัดบัสองในยุโรปรองจำก จุงเฟรำ ทำงรถไฟสำยนี้เปิดใหบ้รกิำรในปี พ.ศ. 2411  ใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั น ำท่ำนนัง่รถไฟกอร์เนอร์
แกรตลงมำสูเ่มอืงเซอรแ์มท อสิระใหท้่ำนเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

            * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดนิทางของท่าน * 
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก   Hotel Derby Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – อินเทอร์ลาเก้น 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.52     น ำท่ำนนัง่ รถไฟกลาเซียเอก็เพรส ออกจำกหมูบ่ำ้นเซอรแ์มท กลำเซยีเอก็เพรสเป็น รถไฟด่วนช้าท่ีสดุในโลก  
             เป็นรถไฟแบบ Panoramic View หน้ำต่ำงและหลงัคำตู้โบกี้จะเป็นกระจกใส ใหท้่ำนสำมำรถชื่นชม ววิอนัสวยงำมสองขำ้งทำงได้อย่ำง 

ชดัเจน  



 

 

09.12       เดนิทำงถงึ เมืองบริก  (Brig) (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงประวตัศิำสตรใ์นรฐัวำเลส ์เมอืงบรกิมอีำยกุว่ำ 800ปี มี       
ควำมส ำคญัในฐำนะเสน้ทำงขนส่งสนิคำ้จำกแควน้ลอมบำรด์ปีระเทศอติำล ีผ่ำนสวติเซอแลนด ์
สู่ฝรัง่เศสไปถงึยุโรปกลำง เทีย่วชมเมอืงบรกิ ซึ่งมี พระราชวงัสตอ็คคาลเปอร ์(Stockalper 
schloss) เป็นแลนด์มำร์คส ำคญั ปรำสำทสไตล์บำโรก ถูกสร้ำงขึ้นระหว่ำงปี 1658 – 1678 
เป็นพระรำชวงัของพ่อคำ้ผำ้ไหมทีม่ชีื่อว่ำ Kasper Stockalper ซึง่เป็นอำคำรส่วนตวัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในสวติเซอรแ์ลนดใ์นขณะนัน้ 
เทีย่ง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บา้นอิเซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) อิ
เซล์ทวำลด์ เป็นหมู่บ้ำนเลก็ๆบนชำยฝัง่ทำงตอนใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ใกล้กบั
เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ ทะเลสำบทีม่สีะพำนไมเ้ลก็ๆ และมปีรำสำทเก่ำแก่บนเกำะกลำงทะเลสำบ 

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

 
 



 

 

 
 

 

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

 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกริน
เดิลวัลด์ 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) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 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 ที่ทำการไปรษณยี์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อ
มายัง สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละ
ชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน
แม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่
ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชอมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERN KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  



 

 

  
Day7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส  
 

 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
            น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด์ เมอืงซูรคิขึน้ชือ่เรื่อง

มนตเ์สน่หข์องเมอืงยุโรปโบรำณทีม่งีำนสถำปัตยกรรมแบบเก่ำ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงทีม่คีวำมเจรญิทำงเทคโนโลยสีมยัใหม่และถูกยก
ใหเ้ป็นหนึ่งในล ำดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีุณภำพชวีติดทีีสุ่ดในโลก น ำท่ำนเยีย่มชมบรรยำกำศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่ำน
ชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้ำที่ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภำยในมีงำน
ประตมิำกรรมและสถำปัตยกรรมกำรตกแต่งทีส่วยงำม ผ่ำนชม โบสถเ์ซนต์ ปีเตอร ์(St. Peter’s Chruch) หอนำฬกิำทีม่หีน้ำปัดนำฬกิำที่
ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่ำนศูนย์กลำงทีย่ำวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลำ ท ำมำตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจำกนัน้
โบสถ์แห่งนี้ยงัเป็นโบสถ์ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของเมอืง ผ่ำนชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงำนกระจกส ี(Stain Glass) 
มหีน้ำต่ำงกระจกสอีนัสวยงำมโดดเด่น น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปรำกำรโรมนัโบรำณบนเนินเขำใจ
กลำงเมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้ำลมิมทั (Limmat River) ปัจจุบนัเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ จุดนดัพบ และจุดชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจุดหนึ่งของชำวเมอืง  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
             น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เขตนีเดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมู่บำ้นโบรำณอกีแห่งของเมอืงซูรคิ เป็นเขตปลอดรถ เหมำะแก่กำรเดนิชมอำคำร

บำ้นเรอืนสไตล์ยุโรปโบรำณ นอกจำกนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่ำชัน้เยีย่ม มรีำ้นคำ้จ ำพวกงำนฝีมอืและงำนศลิปะอยู่เป็นจ ำนวนมำก น ำท่ำน
เดนิทำงสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่ำนธุรกจิกำรค้ำส ำคญัของเมอืง มคีวำมยำวประมำณ 1.4 กโิลเมตร เป็น
ถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันำนำชำตวิำ่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคำ้รำคำแพงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขำ้งทำงลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของ
หำ้งสรรพสนิค้ำ รำ้นคำ้อญัมณี รำ้นเครื่องประดบั รำ้นนำฬกิำและโรงแรมระดบัหรู ถดัจำกถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ คอื ถนนออกสัติน
เนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเก่ำแก่สำยเลก็ๆ ทีม่มีำตัง้แต่สมยัยคุกลำง ตลอดสองขำ้งทำงเป็นทีต่ัง้ของอำคำรบำ้นเรอืนที่มหีน้ำต่ำง
ไมแ้กะสลกั สรำ้งขึน้จำกชำ่งฝีมอืในยคุกลำง 



 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก INTERCITY HOTEL ZURICH AIRPORT ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า  
 

 
Day8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบ ี
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทสวิตเซอร์แลนด์  
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 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


