
 
 
 

 
 
 

 
 

 

โปรแกรมทัวรยุ์โรป SWITZERLAND ซูริค เจนีวา เซอรแ์มท ลูเซิรน์ (EY) 9วัน 6คืน - รหัสทัวร ์
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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
สนามบินอาบูดาบ–ี สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – ชมบ่อหมี – เมืองเจนีวา  
 สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ    

Hotel Cornavin Geneva 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ – หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่งรถรางชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ  
ชิมไวน์นานาชนิด หมู่บ้านที่ผลิตไวน์ที ่องค์กร UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก  
เมืองมองเทรอซ์ 

   

Hotel Villa Toscane 
Montreux 

หรือเทียบเท่า  

4 
หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟข้ึนเขากอร์เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน    

Hotel Derby Zermatt 
หรือเทียบเท่า  

5 
นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่ว่ิงช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บ้านคัน
เดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระให้ท่านเล่น Mountain 
Coaster – เมืองอินเทอร์ลาเก้น 

   

Hotel Crystal 
Interlaken 

หรือเทียบเท่า  

6 
หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    

Hotel Ibis Styles 
Lucerne 

หรือเทียบเท่า  

7 
เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  
ถนนออกัสตินเนอร์กาส    

Hotel Novotel Airport 
หรือเทียบเท่า  

8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบ ี     
9 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภมู ิ     

    



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบ ี
 

 

18.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้ก่ท่าน 

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

 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกิน
เด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลาง
ทะเลสาบ  

 

 

00.30 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครื่อง  
02.20 ออกเดนิทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 073 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ี
06.50 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง

รับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ 
หมี นั ่นเอง นำท่านเยี ่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที ่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ผ ่านชม เซนทรัม พอล คลี 
(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการ
ออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์
นี้ เป็นของ พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park) สัตว์ที่
เป ็นส ัญลักษณ์ของเม ือง  นำท่านเด ินทางส ู ่  ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์  
(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร 
ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น ้าพปีุศาจกินเดก็ (Kindlifressen Brunnen) ,  

 



 

หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เจนีวา เป็นเมืองใหญ่
อันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากซูริค นำท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงาม
ของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรีย์แห่งการรวม
ชาติ  (Monument National) , น้ำพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) นำท่านเยี่ยมชมเขต เมืองเก่าของเจนี
วา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสายเล็กๆ นำท่านเยี่ยมชม  วิหาร
เซนต์ปิแอร์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ป ีที่มีร้านค้าน่ารักมากมาย ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง 

ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก     HOTEL CORNAVIN GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
Day3 เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน  
            The Fok Alimentarium – หมู่บ้านเชเบรอส์ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ – ชิมไวนน์านาชนิด  
            เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง 
 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นำท่านผ่านชมจุดสำคัญต่างๆของ
เมือง อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ (University of Lausanne) มหาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก  
ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) , พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกสากล (The Olympic Museum)  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองต้นกำเนิดของบริษัทเนสท์เล่ และยังเป็นบ้านของนักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้ายของชีวิต
อีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรียช์าลี แชปลิน (Charlie Chaplin) และนำท่านถ่ายรูปคู่กับ  ส้อม (The 
Fok Alimentarium) ที่อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวเวย์เลยก็ว่าได้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารจีน 

 



 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเชเบรอส ์(Chexbrs) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ณ เมืองลาโวซ์ (Lavaux) เชเบรอซ์ เป็นหมู่บา้นที่

ปลูกไวน์ และมไีวน์ยีห่อ้ต่างๆมากมาย ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรกัองุน่และไวน์เลศิรส เนินเขารมิทะเลสาบทีเ่ตม็
ไปดว้ยไร่องุน่เรยีงรายเป็นระยะทางมากกว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งท าไร่องุ่นและผลติไวน์ทีโ่ด่งดงัจนไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนมรดกโลกน าท่าน นัง่รถรางพาโนรามิก (Panoramic Train) ทีจ่ะน าท่านลดัเลาะหมู่บ้านไปสู่ไร่องุน่รมิ
ทะเลสาบ และชมสถานทีส่ าคญัต่างๆของหมู่บา้น จากนัน้ น าท่านพกัแวะ ชิมไวน์ ขนิดต่างๆ (Wine Tasting) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ทะเลสาบเจนีวา นำท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้ง

อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบันเป็นของรัฐ
โวด์และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก HOTEL VILLA TOSCANE MONTREUX ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
Day4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ 2 
ชัว่โมง) เป็นหมู่บ้านที่ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชนั ด้วยทศันียภาพที่
สวยงามจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านทาซ
เป็นทางผ่านไปยงัจุดท่องเทีย่วต่างๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยการ
นัง่รถไฟระหว่างเมอืง เซอรแ์มทเป็นเมอืงชนบทเลก็ๆ ทีส่วยงาม 
ล้อมรอบด้วยภูเขา ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ในที่นี่ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภยัสูง  เมืองเซอร์แมทก็มกีารจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทัง้การรกัษาความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้
จกัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่า
เป็น เมืองปลอดมลพิษสามารถสดูความสดชื่นของอากาศบรสุิทธิ ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 
น าท่านเดนิไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟขึน้สู่   เขากอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภูเขาทีต่ัง้อยู่ในรฐั
วาเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บา้นเซอรแ์มท สถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 3,059 เมตร ท าให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟทีสู่งเป็น
อนัดบัสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2411 ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านนัง่รถไฟกอร์เนอร์
แกรตลงมาสู่เมอืงเซอร์แมท   อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงเซอร์แมทและพกัผ่อนตามอธัยาศยั * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยก
สัมภาระสําหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 

ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก    HOTEL DERBY ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
Day5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค – นั่งกระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน  

เมืองอินเทอร์ลาเก้น 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านนัง่ รถไฟกลาเซียเอ็กเพรส ออกจากหมู่บ้านเซอร์แมท กลาเซียเอ็กเพรสเป็น รถไฟด่วนช้าท่ีสุดในโลก เป็นรถไฟแบบ  
Panoramic View หน้าต่างและหลงัคาตู้โบกี้จะเป็นกระจกใส ให้ท่านสามารถชื่นชม ววิอนัสวยงามสองขา้งทางได้อย่างชดัเจน จนถงึสู่ 
เมืองบริก  (Brig) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงประวตัศิาสตรใ์นรฐัวาเลส ์เมอืงบรกิมอีายุกว่า 800ปี มคีวามส าคญั
ในฐานะเส้นทางขนส่งสนิคา้จากแควน้ลอมบาร์ดปีระเทศอิตาล ีผ่านสวติเซอแลนด์ สู่ฝรัง่เศสไปถึงยุโรปกลาง เที่ยวชมเมอืงบรกิ ซึ่งมี  
พระราชวงัสต็อคคาลเปอร ์(Stockalper schloss) เป็นแลนด์มาร์คส าคญั ปราสาทสไตล์บาโรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 1678 
เป็นพระราชวังของพ่อค้าผ้าไหมที่มีชื่อว่า  Kasper Stockalper ซึ่งเป็น
อาคารส่วนตวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดใ์นขณะนัน้ 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคนัเดอร์เตค (Kandersteg) (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านเล็กๆในเขตเบิร์น เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้าน
ทัศนียภาพภูเขาและทะเลสาบนำท่าน นัง่กระเช้าจาก สถานี Gondelbahn 
Kandersteg Oeschinensee AG สู่สถานี Oeschinen Mountain Station 
เป็นกระเช้าขนาดเล็กที่วนกลับมาเกือบตลอดเวลา ณ สถานีนี้มี เครื่องเล่นที่
เรียกว่า  Mountain Coaster  หรือ Toboggan Run ให้ท่านได้ลองเล่นได้อยา่ง
สนุกสนาน ซึ่งมีความยาวถึง 750 เมตรเลยทีเดียว 

 



 
** เนื่องจาก เครื่องเล่น Mountain Coaster สามารถเล่นได้ในกรณีที่รางเลื่อนแห้งเท่านั่น ทางเราจึงไม่ได้รวมค่าเล่นเครื่องเล่นนี้ ซึ่งราคาประมาณ 
6 สวิตฟรัง หรือประมาณ 240 บาท ต่อท่าน ต่อ 1 รอบ สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป (เด็ก 3 ขวบต้องนั่งกับเด็ก 8 ขวบขึ้นไปหรือ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) เด็กตั้งแต่ 8 ขวบข้ึนไปสามารถเล่นคนเดียวได้** 
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinesee Lake) โดยนั่ง Taxi ไฟฟ้า (UNESCO TAXI) เป็นรถมินิบัสคันเล็กสีฟ้า  
ที่จะวิ่งไปกลับรับส่งนักท่องเที่ยว ระหว่างสถานีกระเช้ากับทะเลสาบ วิ่งทุกๆครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 8 นาที  ก็จะถึงทะเลสาบเออชีเนิน เป็น
ทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาเออชีเนินที่ระดับความสงู 1,578 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบนี้มีพื้นที่น้ำประมาณ 1.1 ตารางกิโลเมตร มีความลกึ 
เฉลี่ย 34 เมตร จุดที่ลึกท่ีสุดลึก 56 เมตร โดยทะเลสาบนี้รับน้ำมาจากภูเขาโดยรอบทั้งสี่ แต่ไม่มีธารน้ำออก น้ำไหลออก
จากทะเลสาบโดยการซึมออกผ่านทางช้ันหินใต้ดิน ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นส่วนนึงของ 
มรดกโลกยุงเฟรา อาเลท็ซ์ บีทฮอรน์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 อิสระให้ท่านถ่ายรูปและดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย 
และนำท่านเดินทางกลับลงไปสู่กระเช้าสถานีเริ่มต้นดั่งเดิม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) ความหมายตรงตัวท่ี
แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ 
(Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู (ฟองดูชีส,ฟองดูน้ำมัน,ฟองดูช็อคโกแลต)  
ที่พัก HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

Day6 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา  
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง 

 

 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 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 ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อ
มายัง สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
1.30 ช่ัวโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ส ิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพ
อย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่ เกิดจากการปฏิวัติในประเทศ
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมอืงลู
เซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดิน
ชอมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

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)ี เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด์ เมอืงซูรคิขึน้ชื่อเรื่อง

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

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
             น าท่านเดนิทางสู่ เขตนีเดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมู่บา้นโบราณอกีแห่งของเมอืงซูรคิ เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคาร

บ้านเรอืนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยู่เป็นจ านวนมาก น าท่าน
เดนิทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส าคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของ
ห้างสรรพสนิคา้ ร้านค้าอญัมณี ร้านเครื่องประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัติน
เนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเลก็ๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนที่มหีน้าตา่ง
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 ช่ัวโมง) 
11.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบิน Etihad Airline  เที่ยวบินท่ี  

EY 074 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 
19.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เที่ยวบินท่ี EY 402 

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

 

07.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

14 – 22 พฤษภาคม 2565 89,990 72,000 15,990 

11 – 19 มถิุนายน 2565 89,990 72,000 15,990 

10 – 18 กรกฎาคม 2565 89,990 72,000 15,990 

07 – 15 สงิหาคม 2565 89,990 72,000 15,990 

10 – 18 กนัยายน 2565 89,990 72,000 15,990 

08 – 16 ตุลาคม 2565 89,990 72,000 15,990 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อน
การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 
 

 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


