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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
เมืองซูริค – เมืองเบริ์น – เที่ยวชมบ่อหมี – เมืองเจนีวา – ชมชวนอังกฤษ – 
นาฬกิาดอกไม ้– น ้าพุกลางทะเลสาบ    

Hotel Cornavin 
Geneva 

              หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมืองโลซาน – เมอืงเวเวย์ – หมู่บา้นเชเบอรซ ์– น่ังรถรางชมไร่องุ่นอันกวา้ง
ใหญ่รมิทะเลสาบ – ชมิไวน์นานาชนิด หมู่บา้นทีผ่ลติไวน์ทีอ่งคก์ร UNESCO 

ยกใหเ้ป็นมรดกโลก – เมอืงมองเทรอซ ์
   

Hotel Eurotel  
Montreux 

             หรอืเทยีบเทา่ 

4 
หมูบ่า้นทาซ – เทีย่วชมเมอืงเซอรแ์มท – น่ังรถไฟขึน้เขากอรเ์นอรแ์กรต – นอน

เซอรแ์มท 1 คนื    
Hotel Pollux Zermatt  

              หรอืเทยีบเทา่ 

5 
น่ังรถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส รถไฟดว่นทีว่ ิง่ชา้ทีส่ดุในโลก – เมอืงบรกิ – หมู่บา้น
คันเดอร์เตค – น่ังกระเชา้ขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระใหท้่านเล่น 

Mountain Coaster – เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 
   

Hotel Metropole 
Interlaken 

               หรอืเทยีบเทา่ 

6 
หมู่บา้นกรนิเดลิวัลท ์– น่ังรถไฟและกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาจุงเฟรา – เมอืงลเูซริ์น 
– ชอ้ปป้ิง    

Hotel Ameron Flora 
Lucerne 

                หรอืเทยีบเทา่ 

7 เมอืงซรูคิ – เทีย่วชมเมอืงซรูคิ – อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

Hotel Movenpick 

Zurich Airport  

                หรอืเทยีบเทา่ 

8 สนามบนิซรูคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี     

9 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– อาบดูาบ ี          

 

18.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้ม

อ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

21.05 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับ 

            เอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 407  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

 
 

 

Day2 สนามบนิอาบดูาบ ีสนามบนิ –ซูรคิ งมอืง –งบริน์ -งมอืงงจนวีา 

 

00.30 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

02.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 370 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ี

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตาม

ระเบยีบการของสนามบนิ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบริ์น )Bern) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) เมืองหลวงของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ Bern แปลวา่ Bear หรอื หม ีน่ันเอง) 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเบริน์ ซึง่เป็นเมอืงเกา่แกท่ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

ผ่านชม งซนทรมั พอล คล ี(Zentrum paul klee) เป็นพพิธิภัณฑท์ีทุ่่มเทใหก้ับศลิปิน พอลคล ีเป็นการ

ออกแบบของสถาปนกิชาวอติาเลยีน ซึง่งานภาพประมาณ 40% ในพพิธิภณัฑน์ี ้เป็นของ พอลคล ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่หมสีนี า้ตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืง  
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น าท่านเดนิทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหนา้สถานีรถไฟ  เป็นถนนสายหลักทีม่ี

รา้นอาหาร รา้นคา้ ตา่งๆมากมาย  

น าท่านชม ประตงูมอืงโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น า้พุปีศาจกนิงด็ก  (Kindlifressen 

Brunnen) , หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคงคน่ทรมั  (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาวา่

การงมอืงงบริน์(City Hall of Bern) อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางสู ่งมอืงงจนวีา (Geneva)  )ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชั่วโมง เจนีวา เป็นเมอืงใหญ่

อนัดับ 2 ของประเทศ 

น าทา่นเขา้ชม สวนองักฤษ (Jardin Anglais)  

- สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจรมิทะเลสาบเจนีวาทีช่าวสวติและนักทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาเยีย่มชมความสวยงามของ

ดอกไมแ้ละววิทะเลสาบสฟ้ีา ชม นาฬกิาดอกไม ้ )L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรยีแ์ห่งการรวมชาต ิ 

)Monument National) , น ้าพเุจ็ดโด ้ )The Jet d’ Eau) 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชมเขต งมอืงงกา่ของงจนวีา  (Geneva Old Town) เพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นชมเมอืง 

บนถนนสายเล็กๆ  

น าท่านเยีย่มชม วหิารงซนตปิ์แอร ์ (St. Pierre Cathedral) มหาวหิารเกา่แกก่ว่า 050  ปี   ทีม่รีา้นคา้น่ารัก

มากมาย ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

ทีพ่ัก Hotel Cornavin Geneva ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

Day0 งมอืงโลซาน – งมอืงงวงวย่ ์– หมูบ่า้นงชงบรอส ์– น ัง่รถรางพาโนรามคิชมทวิทศันไ์รอ่งุน่รมิทะงลสาบ – 

ชมิไวนน์านาชนดิ – งมอืงมองงทรอซ ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ งมอืงโลซานน ์(Lausanne) )ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
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น าทา่นผา่นชมจดุส าคัญตา่งๆของเมอืง อาทเิชน่ มหาวทิยาลยังมอืงโลซานน ์(University of Lausanne) 

มหาลัยทีเ่กา่แก่แห่งหนึง่ของโลก ผ่านชม มหาวหิารโลซานน ์(Lausanne Cathedral) , พพิธิภณัฑ์

โอลมิปิกสากล (The Olympic Museum)  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่งมอืงงวงวย่ ์(Vevey)  )ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  30 นาท)ี เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยู่

ดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงตน้ก าเนดิของบรษัิทเนสทเ์ล่ และยังเป็นบา้นของนักแสดงตลก ชารล์ ี

แชปลนิ ในชว่งทา้ยของชวีติอกีดว้ย  

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนสุาวรยีช์าล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin)  

และน าทา่นถา่ยรปูคูก่บั  สอ้ม (The Fok Alimentarium) ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบเจนวีา ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ 

ของเมอืงเวเวยเ์ลยก็วา่ได ้

 

 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นงชงบรอส ์ (Chexbrs)  )ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง)  ณ งมอืงลาโวซ ์

(Lavaux)  

- เชเบรอซ ์เป็นหมูบ่า้นทีป่ลกูไวน ์และมไีวนย์ีห่อ้ตา่งๆมากมาย ทีน่ีถ่อืวา่เป็นสวรรคข์องคนรักองุน่และไวนเ์ลศิ

รส เนนิเขารมิทะเลสาบทีเ่ต็มไปดว้ยไร่องุ่นเรยีงรายเป็นระยะทางมากกว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งท าไร่

องุน่และผลติไวนท์ีโ่ดง่ดังจนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก 

น าทา่น น ัง่รถรางพาโนรามกิ (Panoramic Train) ทีจ่ะน าทา่นลัดเลาะหมูบ่า้นไปสูไ่ร่องุ่นรมิทะเลสาบ และ

ชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆของหมูบ่า้น  

จากนัน้ น าทา่นพักแวะ ชมิไวน ์ขนดิตา่งๆ (Wine Tasting) 

น าท่านเดนิทางสู ่งมอืงมองงทรอซ ์ (Montreux) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงเล็กๆที่

ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนวีา  

น าท่านถ่ายรูป ปราสาทชลิยอง (Chillon Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นทะเลสาบเจนีวา อดตีถูกครอบครอง

โดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอรน์ีส ปัจจุบันเป็นของรัฐโวดแ์ละถูกจัดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทาง

วัฒนธรรมของชาต ิ
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก    Hotel Eurotel Montreux ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

Day4   หมูบ่า้นทาซ – หมูบ่า้นงซอรแ์มท – น ัง่รถไฟขึน้สู ่  งขากอรง์นอรแ์กรต – ชมววิยอดงขาแมทงทอรฮ์อรน์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาในการประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูก่ลางหุบเขาสงูชนั ดว้ยทัศนียภาพทีส่วยงามจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ 

หมูบ่า้นทาซเป็นทางผา่นไปยงัจดุทอ่งเทีย่วตา่งๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่งมอืงงซอรแ์มท (Zermatt) โดยการน่ังรถไฟระหวา่งเมอืง  

- เซอร์แมทเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ในที่นี่เป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภัยสงู  เมอืงเซอรแ์มทก็มกีารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้การ

รักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิการไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจั้กรยาน รถมา้ หรือ

รถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนไดช้ือ่ว่าเป็น งมอืงปลอดมลพษิสามารถสูดความสดชืน่ของ

อากาศบรสิทุธิ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเดนิไปยงัสถานรีถไฟ เพือ่น่ังรถไฟขึน้สู ่งขากอรง์นอรแ์กรต (Gornergrat)  

- รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภเูขาทีต่ัง้อยูใ่นรัฐวาเล ทีเ่ชือ่มกบัหมูบ่า้นเซอรแ์มท สถานรีถไฟกอร์

เนอรแ์กรตตัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงู 3,059 เมตร ท าให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟทีส่งูเป็นอนัดับสองในยโุรปรองจาก 

จงุเฟรา ทางรถไฟสายนีเ้ปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2411 ใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัยน าทา่นน่ังรถไฟกอรเ์นอร์

แกรตลงมาสูเ่มอืงเซอรแ์มท    

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและพักผอ่นตามอธัยาศัย      

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก Hotel Pollux Zermatt ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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Day5    น ัง่รถไฟกลางซยีงอ็กงพรส รถไฟดว่นทีช่า้ทีสุ่ดในโลก – งมอืงบรกิ – หมู่บา้นคนังดอรช์งตค – น ัง่

กระงชา้ ชมทะงลสาบงออชงีนนิ – งมอืงอนิงทอรล์างกน้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นน่ัง รถไฟกลางซยีงอ็กงพรส ออกจากหมูบ่า้นเซอรแ์มท  

- กลาเซยีเอ็กเพรสเป็น รถไฟดว่นชา้ทีสุ่ดในโลก เป็นรถไฟแบบ  Panoramic View หนา้ต่างและหลังคาตู ้

โบกีจ้ะเป็นกระจกใส ใหท้า่นสามารถชืน่ชม ววิอนัสวยงามสองขา้งทางไดอ้ยา่งชดัเจน  

จนถงึสู ่งมอืงบรกิ  (Brig) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงประวัตศิาสตรใ์นรัฐวาเลส ์เมอืงบรกิมอีายกุวา่ 000 ปี มคีวามส าคัญในฐานะเสน้ทางขนสง่สนิคา้จาก

แควน้ลอมบารด์ปีระเทศอติาล ีผา่นสวติเซอแลนด ์สูฝ่ร่ังเศสไปถงึยโุรปกลาง  

เทีย่วชมเมอืงบรกิ ซึง่ม ีพระราชวงัสต็อคคาลงปอร ์(Stockalper schloss) เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญ  

- ปราสาทสไตลบ์าโรก ถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี 1650 – 1670 เป็นพระราชวังของพ่อคา้ผา้ไหมทีม่ชี ือ่ว่า 

Kasper Stockalper ซึง่เป็นอาคารสว่นตัวทีใ่หญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดใ์นขณะนัน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนังดอรง์ตค (Kandersteg) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หมูบ่า้น

เล็กๆในเขตเบริน์ เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นทัศนยีภาพภเูขาและทะเลสาบ 

น าท่าน น ัง่กระงชา้จาก สถาน ี Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG สูส่ถาน ีOeschinen 

Mountain Station เป็นกระเชา้ขนาดเล็กทีว่นกลับมาเกอืบตลอดเวลา ณ สถานีนี้ม ีเครือ่งเล่นทีเ่รยีกว่า  

Mountain Coaster  หรอื Toboggan Run ใหท้่านไดล้องเล่นไดอ้ยา่งสนุกสนาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 750 เมตร

เลยทเีดยีว 

** เนือ่งจาก เครือ่งเล่น Mountain Coaster สามารถเล่นไดใ้นกรณีทีร่างเลือ่นแหง้เท่าน่ัน ทางเราจงึไมไ่ดร้วม

ค่าเล่นเครือ่งเล่นนี้ ซ ึง่ราคาประมาณ 6 สวติฟรัง หรอืประมาณ 240 บาท ต่อท่าน ต่อ 1 รอบ สามารถเล่นได ้
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ตัง้แตเ่ด็กอาย ุ3 ขวบขึน้ไป )เด็ก 3 ขวบตอ้งน่ังกบัเด็ก 0 ขวบขึน้ไปหรอืผูใ้หญ ่1 ทา่น) เด็กตัง้แต่ 0 ขวบขึน้ไป

สามารถเลน่คนเดยีวได*้* 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะงลสาบงออชงีนนิ (Oeschinesee Lake) โดยน่ัง Taxi ไฟฟ้า (UNESCO TAXI)  

- เป็นรถมนิบิัสคันเล็กสฟ้ีาทีจ่ะวิง่ไปกลับรับส่งนักท่องเทีย่ว ระหว่างสถานีกระเชา้กับทะเลสาบ วิง่ทุกๆครึง่

ชัว่โมง ใชเ้วลาประมาณ 0 นาท ี 

- ทะเลสาบเออชเีนิน เป็นทะเลสาบที่ตัง้อยู่ในหุบเขาเออชเีนินที่ระดับความสูง 1,578 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ทะเลสาบนีม้พีืน้ทีน่ ้าประมาณ 1.1 ตารางกโิลเมตร มคีวามลกึ เฉลีย่ 34 เมตร จดุทีล่กึทีส่ดุลกึ 

56 เมตร โดยทะเลสาบนี้รับน ้ามาจากภเูขาโดยรอบทัง้สี ่แต่ไมม่ธีารน ้าออก น ้าไหลออกจากทะเลสาบโดย

การซมึออกผา่นทางชัน้หนิใตด้นิ ทะเลสาบแหง่นีย้งัเป็นสว่นนงึของมรดกโลกยงุงฟรา อางล็ทซ ์บทีฮอรน์

ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 2337 อสิระใหท้่านถ่ายรูปและดืม่ด ่ากับธรรมชาตติามอัธยาศัย และน าท่านเดนิทางกลับลง

ไปสูก่ระเชา้สถานเีริม่ตน้ดั่งเดมิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่งมอืงอนิงทอรล์างกน้ (Interlaken) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

- ความหมายตรงตัวทีแ่ปลว่า “เมอืงระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune 

Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดา้นหนา้หลังดว้ย

เทอืกเขาเขยีวชะอุม่ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! คอมโบฟองด ู)ฟองดชูสี,ฟองดนู ้ามนั,ฟองดชูอ็คโกแลต) 

ทีพ่ัก Hotel Metropole Interlaken ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

Day6 งมอืงกรนิงดลิวลัท ์– น ัง่รถไฟไตง่ขาจงุงฟรา – ถ า้น า้แข็งพนัปี – ธารน า้แข็ง – ยอดงขาจงุงฟรา – 

งมอืงลงูซริน์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่งมอืงกรนิงดลิวลัท ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลิวัลด ์เทอรม์นิอล )Grindelwald Terminal Station)  
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น าทา่น ขึน้งคงบิล้คาร ์Eiger Express  พชิติยอดงขาจงุงฟรา  

- เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 

เมตร  

- ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่นจะไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง คอื ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่

บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานปีลายทางสถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ สถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป  

- เดนิทางถงึ ยอดเขาจงุเฟรา )Jungfrau / Top of Europe) หนึง่ในยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก  

น าทา่นเขา้ชม ถ า้น า้แข็งพนัปี (Ice Palace)  

- ถ ้าน ้าแข็งพันปีทีไ่มม่วีันละลาย เกดิจากการขดุเจาะใตธ้ารน ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมี

ผลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลักอยูต่ามจดุตา่งๆ  

- ลานสฟิงซ ์จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึ

ชายแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

- สมัผัสกบัภาพของ ธารน า้แข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. 

และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย  

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่มค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดย ทีท่ า

การไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นน่ังรถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจงุเฟราสู ่สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา ลง

เคเบิล้คาร ์Eiger Express เพือ่มายงั สถานรีถไฟกรนิงดลิวลัด ์งทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal 

Station) 

น าทา่นเดนิทางสู ่งมอืงลงูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่วยอด

นยิมอนัดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิ

ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิตัใิน

ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานไมช้างปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส ์

อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป อสิระให ้

ทา่นเดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่ัก Hotel Ameron Flora Lucerne ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day7   งมอืงซูรคิ – นงีดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสงซอ – ถนนออกสัตนิงนอรก์าส 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่งมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

- เมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงซรูคิขึน้ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรปโบราณทีม่งีาน

สถาปัตยกรรมแบบเกา่ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็น

หนึง่ในล าดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลก  

น าทา่นเยีย่มชมบรรยากาศ ยา่นงมอืงงกา่ซูรคิ (Zurich Old Town)  

- ผา่นชม โบสถห์อคอยกรอสมนุงตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคูส่งูระฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้

ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม  

- ผา่นชม โบสถง์ซนต ์ปีงตอร ์(St. Peter’s Chruch) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปี

ยโุรป โดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา ท ามาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 

นอกจากนัน้โบสถแ์หง่นีย้งัเป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง  

- ผา่นชม โบสถฟ์รอมนุสงตอร ์(Fraumunster Abbey) ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี)Stain Glass) มหีนา้ตา่ง

กระจกสอีนัสวยงามโดดเดน่  

- น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการลนิงดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนนิเขาใจกลาง

เมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมทั )Limmat River) ปัจจบุนัเป็นทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ จดุนัดพบ และจดุชมววิเมอืงชัน้

เยีย่มจดุหนึง่ของชาวเมอืง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่งขตนงีดอรด์อรฟ์ (Niederdorf)  

- เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแหง่ของเมอืงซรูคิ เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแกก่ารเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรป

โบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ของเกา่ชัน้เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบานโฮฟซตราสงซอ (Bahnhofstrasse)  

- ยา่นธรุกจิการคา้ส าคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในระดับนานาชาติ
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วา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

- ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและ

โรงแรมระดับหร ู 

- ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส )Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่ี

มาตัง้แตส่มยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีม่หีนา้ตา่งไมแ้กะสลกั สรา้งขึน้จาก

ชา่งฝีมอืในยคุกลาง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก Hotel Movenpick Zurich Airport 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

Day8 สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทสวติเซอรแ์ลนด ์)ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

11.25 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline  เทีย่วบนิ

ที ่EY 052 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.40 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

21.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูปิระงทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day9 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประงทศไทย 

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประงทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนังดนิทาง 
ราคาทวัร ์ /ทา่น  

พกัหอ้งละ 2- 0 ทา่น  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋งครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกังดีย่ว 

14  – 22 พฤษภาคม 2565 129,900 112,000 19,600 

11  – 19 มถินุายน 2565 129,900 112,000 19,600 

10 – 18 กรกฎาคม 2565 129,900 112,000 19,600 

07 – 15 สงิหาคม 2565 129,900 112,000 19,600 

10 – 18 กนัยายน 2565 129,900 112,000 19,600 

08 – 16 ตลุาคม 2565 129,900 112,000 19,600 

 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ  2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ )Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยังรวมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2, 500 บาท  

ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4, 000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 60,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร )ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ )ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซี่าหมู่คณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน )ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% )บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบังงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระงงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่งจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


