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 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์

สายการบินเอทฮิัด (EY) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการสายการบินเอทฮิัด (EY) 

เที่ยวบินที่ EY407 (19:30-23:10) // EY73 (03:15-07:55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบดูาบี) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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 2  ซูริค-ลูเซิรน์-อนุสาวรยีส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอรล์าเคน-สะพานอิเซลทว์าลด ์
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มี
นกัท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงาม
ท่ามกลางหบุเขา อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย รอบๆเป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไป
ตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบาน
สะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิป ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อ
ดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตตามอธัยาศยั 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น

สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ 
บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียง
ตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด์ ที่ลอ้มรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์ และที่นี่ยังเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของ
นักท่องเที่ยวที่เตรียมขึน้เทือกเขาจุงเฟรา (Jungfrau) อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชม
บรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารกั สรา้งสีสันใหต้ัวเมือง 
รวมทัง้มี อาคารคาสิโน คซูาล อายุ กว่า 100 ปีที่งดงามดว้ย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโน
ของเมืองอีกด้วย หรือได้มีเวลาในการช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีห้อดัง
หลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น  Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, 
Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย  ทะเลสาบ  จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่  
สะพานอิเซลทว์าลด ์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิว
สวยธรรมชาติแบบสดุ เรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้พิเศษ!! เมนูประจ าชาติ ฟองดู 
พักที ่ที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 3  กรนิเดลวลัด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-ทะเลสาบเบลาเซ-แคนเดอรส์เทก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขา
รายลอ้มดว้ยภเูขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ที่แสนโรแมนติก  
น าท่านนั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี และงาน 
แกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและเลน่สนกุกบัการเล่นหิมะ
อย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา 

น าท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของ
สวิตเซอรแ์ลนดท์ะเลสาบนีน้  า้เทอรค์วอยส ์เป็นที่ๆใชไ้วส้  าหรบัเพาะพนัธุ ์ปลาเทราซ ์ดว้ยความสวยงาม
ของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน า้ทะเลสาบมีสีน า้เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพืน้ดินดา้นลา่ง
และสามารถมองเห็นปลาเทราซแ์หวกว่ายในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึน้ชื่อว่า Blausee Blue Trout  
อิสระใหท้่านเดินเลน่ถ่ายรูปกบัทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี ้ 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองแคนเดอรส์เทก (Kandersteg) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Bernerhof Swiss Quality Hotel หรือเทยีบเท่า 
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 4  แคนเดอรส์เทก-น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น-เมืองแทสซ-์เมืองเซอรแ์มท 
 สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดเขากอรน์าแกรท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่าน น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบน
ภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน า้แข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, 
Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานที่ที่เหมาะกบัผูท้ี่รกัธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน า้ใน
ทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูรอ้น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ไดถู้กจัดขึน้

ทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn UNESCO World   
Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาใหท้่านได้
สนกุสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดไดก้บัหวัหนา้ทวัร)์  

 
 

 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ที่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
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น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบ
ขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Albana Real, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภเูขา) 

 

 5  น่ังรถไฟขึน้ยอดเขากอรน์นาแกรท-ซุก-ซรูิค-โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร-์จุดชมวิวลินเดนฮอฟ 
 ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู ่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟือง
สู่ ยอดเขากอรน์าแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่
แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตัด
กบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศ
ของ ยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจน 
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ราชาการต์ูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์ 
ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก(Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมือง ซึ่งถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 
13  น าท่านชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์(St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธิ์ท่ีส  าคญัของเมือง ตวัโบสถ์
สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่ส  าคัญที่สดุ
ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุด
ในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์น าท่านเยี่ยมชมลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง 
(Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป รา้นคา้ที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องประดับ
และนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดบัหายากที่สว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ  โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์(St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนั้นน าท่านช็อปป้ิง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่น
รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีกมากมาย 
ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ี
สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Dorint Zurich Airport หรือเทยีบเท่า 
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 6  เมืองซูริค-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 11.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทฮิัด (EY) เทีย่วบินที ่EY74 (11:00-

18:55) //  EY402 (22:35-08:05(+1))  ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.05 ชั่วโมง  (รวมเวลา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบ)ี บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 7  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
อาทิตย์-เสาร ์ 21-27 สงิหาคม 65 89,999.- 89,999.- 13,900.- 
พุธ-อังคาร 12-28 ตลุาคม 65 89,999.- 89,999.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง

สำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 
อตัราไมร่วม 

1. ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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