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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานอาบูดาบี(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเอทิฮดั  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบีโดยเที่ยวบินท่ี EY 407 

23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานอาบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์– เมืองชฟัเฮาเซิน – น ้าตก
ไรน์ – กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล - City of Fountain – บา้น
ไอน์สไตน์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ประตเูมือง – อาคารรัฐภา – เจนีวา  

   

MEININGER Hotel 
Geneve Centre Charmilles
หรือเทียบเท่า 

3 ทะเลสาบเจนีวา - น ้าพุเจทโด –  นาฬิกาดอกไม ้– มหาวิหารโลซาน – มองเทรอซ์ - 
ปราสาทชิลยอง – นัง่รถไฟสู่เซอร์แมท – หมูบ่า้นเซอร์แมท – เขาแมทเทอร์ฮอร์น – อิน
เทอร์ลาเคิน ชอ้ปป้ิงเอาร์ทเลต็ 

  
แนะน า 

The Hey Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4. กรินเดลวาลด ์– ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้า- นัง่รถไฟสู่สถานีจุงเฟรายอค – พิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงคน์ ้าแขง็ – ยอดเขาจุงเฟรา – ธารน ้าแขง็อาเลท็ช์ - เลาเท
อร์บรุนเนิน - น ้าตกสเตาบบ์คั - ทะเลสาบเบรียนซ์ – ลูเซิร์น - ยา่นเมืองเก่า 

  
แนะน า 

Ibis budget Luzern 
หรือเทียบเท่า 

5. สะพานไมช้าเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – ก าแพงเมือง – 
สิงโตแห่งลูเซิร์น – สถานีรถไฟ – ซูริค - จตัุรัสเมือง – ทะเลสาบซูริค – ถนนชอ้ปป้ิงบาน
โฮฟสตราเซอร์ 

 แนะน า แนะน า 

Holiday Inn Express 
Zurich Airport หรือ
เทียบเท่า 

6. ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี     
7. ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป 
EY 407 BKK – AUH เวลา 19.30 – 23.10น. 

EY 073 AUH - ZRH เวลา 03.15 – 07.55น. 

ขากลบั 
EY 074 ZRH - AUH เวลา 11.00 – 18.55น. 

EY 402 AUH - BKK เวลา 22.35 – 08.05น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 30 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



Day 2 ท่าอากาศยานอาบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองชัฟเฮาเซิน – น ้าตกไรน์ – กรุงเบิร์น - มหาวิหาร

กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล - City of Fountain – บ้านไอน์สไตน์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ประตูเมือง – อาคารรัฐภา 

– เจนีวา  

03.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนดโ์ดยเท่ียวบินท่ี EY 073 

07.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

เมืองชัฟเฮาเซิน เมืองเลก็อนัเงียบงบแต่เป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห์อนัดึงดูดตั้งอยูท่างตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนดบ์รรยากาศในเเบบชนบทของสวิต
เซอร์เเลนดท่ี์เงียบสงบเเต่เเฝงไวด้ว้ยความเก่า 

น ้าตกไรน์ ถือก าเนิดขึ้นในยคุน ้าแขง็เม่ือราว 17,000 ปีท่ีแลว้ เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน ้ามากถึง 600 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาทีเเลนดท่ี์เงียบสงบเเต่เเฝงไวด้ว้ยความเก่าเเก่โบราณ 



เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ กรุงเบิร์น น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถส์ไตลก์อธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัญลกัษณ์ของเมือง

เบิร์นปิดให้บริการในปี ค.ศ.1857  ยา่นเมืองเก่า ชมอาคารบา้นเรือนแบบยคุกลางท่ีสร้างดว้ยหินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน ้าพุเก่าแก่  



จุด ณ City of Fountain ถนนช้อปป้ิง เตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั ถ่ายรูปกบั บ้านไอน์สไตน์ เป็นท่ี อลัเบิร์ต

ไอนสัไตน์ นกัดาราศาสตร์ช่ือกอ้งโลกชาวเยอรมนัใชค้ิดคน้วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพนัธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมยัใหม่ถูกเขียนขึ้นท่ีน่ี 

ชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ถ่ายรูปกบัประตูเมือง และ อาคารรัฐสภา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.

1256 สูงประมาณ 161 ฟุต  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 พกัที่ MEININGER Hotel Geneve Centre Charmilles หรือเทียบเท่า 



Day 3 ทะเลสาบเจนีวา - น ้าพุเจทโด –  นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารโลซาน – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง – น่ังรถไฟสู่
เซอร์แมท – หมู่บ้านเซอร์แมท - จุดถ่ายรูปเขาแมทเทอร์ฮอร์น(หรือเลือกซ้ือOptionขึน้เขาแมทเทอร์ฮอร์น ) – อิน
เทอร์ลาเคิน ช้อปป้ิงเอาร์ทเล็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมน ้าพุเจทโด เป็นน ้าพุขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1886 มีความสูงถึง 140 เมตร อิสระใหท้่านเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

นาฬิกาดอกไม้ เป็นผลงานช้ินเย่ียมท่ีเกิดจากการผสมผสานกนัของเทคโนโลยีสมยัใหม่กบัศิลปะการปลูกดอกไมป้ระดบันาฬิกา ซ่ึงเป็นแลนด์

มาร์คอีกแห่งของกรุงเจนีวา มีดอกไมน้านาพนัธ์ุถึง6,500 ชนิด ดอกไมจ้ะผลดักนัออกตามฤดูกาลตลอดทั้งปี  และท่ีส าคญั นาฬิกาดอกไมน้ี้นั้น

เป็นนาฬิกาท่ีมีเขม็ยาวท่ีสุดในโลกท่ียาวถึง 2.5 เมตร 



เดินทางสู่เมืองโลซาน เมืองริมทะเทสาบและยงัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC อีกดว้ยจึงท าให้ไดรั้บขนาน

นามว่าเมืองหลวงแห่ง ชม มหาวหิารโลซาน วิหารแห่งนิกายโปรสแตนดป์ระจ าเมืองเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคมีความสวยงามโอ่อ่าเป็น

อยา่งมาก เร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 1170 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เมืองมองเทรอซ์ ในอดีตเป็นเส้นทางท่ีโรมนัใชสั้ญจรผา่นจากกรุงโรมไปกรุง ลอนดอน ปัจจบุนัเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก
ลอ้มรอบไปดว้ย เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดรั้บฉายาว่า ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิส ถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง เป็นท่ีพกัผอ่นในฤดูร้อน
ของเคานต ์ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 



นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้

น ้ามนัช้ือเพลิงมีเพียงรถมา้และรถไฟฟ้าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้หมู่บา้นเซอร์แมท เตม็ไปดว้ยร้านคา้ ของฝากท่ีระลึกร้านอาหารช่ือดงั 

ถนนชอ้ปป้ิง โบสถป์ระจ าเมือง และจุดถ่ายรูป เขาแมทเทอร์ฮอร์น 



หมู่บ้านเซอร์แมท เป็นเมืองเลก็ ๆ น่ารักมีขนาดไม่ใหญ่นกั สามารถเดินเท่ียว และเดินถ่ายรูปชิล ๆ ไดแ้บบไม่เหน่ือย   

แมทเทอร์ฮอร์น คือยอดเขาท่ีโดดเด่นท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์และยงัเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ ท่านสามารถนัง่

กระเชา้สู่เขาแมทเทอร์ฮอร์นได ้(ไม่รวมค่าขึ้นกระเชา้) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อนิเทอร์ลาเกน เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจงุเฟรายอร์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะ

ปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ PATEK 

PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นตน้ ช็อคโกแลต,มีดพบั VICTIORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก,เคร่ืองหนงัแบรนดเ์นม,นาฬิกากุ๊ก

กู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ 

ค ่า แนะน าอาหารขึน้ช่ือของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู "ฟองดู" (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)                                                   

พกัที่ The Hey Hotel หรือเทียบเท่า 
 



Day 4 กรินเดลวาลด์ – ขึน้กระเช้าลอยฟ้า- น่ังรถไฟสู่สถานีจุงเฟรายอค – พพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงค์

น ้าแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ธารน ้าแข็งอาเลท็ช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - น ้าตกสเตาบ์บัค - ทะเลสาบเบรียนซ์ – ลูเซิร์น – 

ย่านเมืองเก่า 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ น าท่านสัมผสัประสบการณ์ขึน้กระเช้า นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็น
สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเม่ือมาถึงส่ิงแรกท่ีแนะน าคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณียท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในยโุรป 



น าท่านชมพพิธิภณัฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ ท่ีจดัแสดงอยูใ่นอุโมงคแ์ละยงัมี อุโมงค์น ้าแข็ง ท่ีมีการแกะสลกัน ้าแขง็ตามจุดต่างๆให้ชมอีกดว้ย  



จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ท่านจะไดสั้มผสักบัหิมะขาวโพลนพร้อมชมทศันียภาพของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ยอดเขาจุงเฟรา 



เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน อยูใ่นเมืองเมืองอนิเทอร์ลาเคนิ รัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นหมูบ่า้นท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาสูงชนั 

แถมยงัมีน ้าตก น ้าตกสเตาบ์บัค ไหลลงมาจากหนา้ผา ย่ิงท าใหท้ศันียภาพของหมู่บา้นแห่งน้ีสวยอลงัการมากขึ้นไปอีก เป็นเร่ืองท่ีน่าอิจฉา

ชาวเมืองท่ีน่ีจริง ๆ เพราะเหมือนไดช้มวิวน ้าตกตลอด 24 ชัว่โมง 

ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวท่ีมีหมู่บา้นเลก็ๆ ตั้งเรียงรายอยูริ่มฝ่ัง พวกเราสามารถไปเดินเล่น หรือขีจ่กัรยานตามเส้นทางริม

ทะเลสาบไดเ้ลย บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุด เดินเพลินเลยทีเดียว 



 น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไว้
ดว้ยกนั ชอ้ปป้ิง ย่านเมืองเก่า น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

ค ่า แนะน าร้านอาหาร ณ ลูเซิร์น 

พกัที่ Ibis bud get Luzern หรือเทียบเท่ 



Day 5 สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – ก าแพงเมือง – สิงโตแห่งลูเซิร์น – สถานรีถไฟ – ซูริค - จัตุรัส

เมือง – ทะเลสาบซูริค – ถนนช้อปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นท่ีมีอายกุว่า 800 ปี 
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้า “รอยส์” ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี 

BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาท่ีดงัท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์จดัเป็นพิพิธภณัฑน์าฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, 
PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และขา้งนอกห้างสามารถเดินช็อปกนั บริเวณรอบๆ เป็นร้าน
นาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และท่ีระลึกร้านดงัอยา่ง 



ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของท่ีระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส 

(แกะสลกัฟรีเม่ือซ้ือ) นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อคโกแลต และอ่ืนๆอีกมาก 

ก าแพงเมืองเก่า อยูบ่นเนินเขายาว 850 เมตร  สร้างในปี 1386 ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดี   

  



เที่ยง แนะน าร้านอาหาร ณ ลูเซิร์น 

สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนดส์ร้างขึ้นเพ่ือเป็นการเชิดชูเกยีรตแิละระลกึถงึเหล่าทหารในความกลา้หาญ 

ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้าทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์  

สถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีตอ้งมาเชค็อินเม่ือมาเยือนลูเซิร์น...     

  



น าท่านเดินทางสู่ ซูริค 

แวะเช็คอิน จัตุรัสเมือง ทะเลสาบซูริค เป็นจุดส าคญัของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่า

อากาศยานซูริค  

ถนนช้อปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ ถนนการคา้ทีไดช่ื้อว่าแพงและหรูหราท่ีสุดในโลก เพราะว่าทั้งสองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลก

ดงัๆ ตั้งอยูม่ากมาย อาทิเช่นร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอยา่ง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเส้นน้ีมีร้าน

ขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นน าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ี

สวิตเซอร์แลนด”์ 

ค ่า แนะน าร้านอาหาร ย่านที่พกั 

พกัที่ Holiday Inn Express Zurich Airport หรือเทียบเท่า 

  



Day 6 ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบีโดยเท่ียวบินท่ี EY 074 

18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

22.35 น. เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EY 402 
 

Day 7 ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

08.05 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

01 – 07 ตุลาคม 65 76,777.- 72,777.- 15,777.- 
02 – 08 ธันวาคม 65 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
79,777.- 75,777.- 15,777.- 

24 – 30 ธันวาคม 65 
(วันปีใหม่) 

82,777.- 78,777.- 15,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



   



  



 



  



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

