
 

 



 

 
 

 วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
14.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอทฮิัด (EY) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) เท่ียวบินท่ี 

EY407 (19.30-23.10) / EY73 (03.15(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 
25 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 วันที่ 2  ซูริก-ชเตเคิลแบร์ก-หมู่บ้านเมอเรน-ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือข้ึนเคเบ้ิลคาร์*** 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร 



 

เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อมด้วยทิวทัศน์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้
ช่ืนชม ท่ีดงึดดูให้ทกุคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต  
น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึน้ใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัอย่าง James Bond 

007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่ง
สวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จงึท าให้บนนีมี้พิพิธภณัฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ี
จัดแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่าง

สนกุสนาน อิสระให้ทา่นได้ด่ืมด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 



 

พร้อมออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรน าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์
กลบัสูเ่มอร์เรน 

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 



 

 
 วันที่ 3  อินเทอร์ลาเคน-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซลวาลด์-ลูเซร์ิน-สิงโตหนิแกะสลัก-สะพานไม้ชา 

         เปล-ลูกาโน   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่ค้นหาเมืองหนึ่ง
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกนับ้าง หมูบ้่าน และ เมืองนา่รัก หลายท่ีตัง้อยู่ติด
กับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald 

Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรียกว่าหนั
หน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาให้ทา่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 

 



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ ล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิร์น 
เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ

เย็นสบาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 แห่ง
ฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ 
บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียง
ตามอธัยาศยั 



 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO) เมืองท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้และธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ตวัเมืองแหง่นีล้้อมรอบด้วยภูเขาและติดกบัแม่น า้ จงึเหมาะแก่การพกัผ่อนและท ากิจกรรมในฤดรู้อนกับ
ครอบครัว เช่น ว่ายน า้ พายเรือ และ ปีนเขา ในฤดใูบไม้ผลินกัท่องเท่ียวมกัจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆ

เพ่ือเก็บบรรยากาศอนัสวยงามของเมืองแหง่นี ้
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL DE LA PAIX LUGANO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 วันที่ 4  ทะเลสาบลูกาโน-ช็อปป้ิง FOXTOWN OUTLET-ทะเลสาบโคโม-เบลลาจโิอ-เวนิส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน์ (FOXTOWN OUTLET) ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
สวิสเซอร์แลนด์ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากเมืองมิลานมากนกั คล้ายๆ กบัห้างสรรพสินค้าแฟชัน่ เน้นขายสินค้าลด
ราคา ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, 
ARMANI, BURBERRY เป็นต้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่(COMO) (50 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมือง
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีท่ีมีช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ท่ีได้ช่ือว่า
เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ท่ี
ล้อมรอบด้วยภูเขาสงูท่ียงัมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจดุบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาท่ีสวยงาม 
ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตท่ีิสร้างฉากหลงัอนั



 

งดงามอลงัการให้กบัดินแดนบริเวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดปี จงึท าให้สามารถเล่น
สกีหิมะได้ตลอดเวลา น่ีคือจดุดงึดดูให้ผู้คนจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ แตน่่ารัก สวยงาม ลกัษณะของเมืองจะ
เป็นทางเดินขึน้บันได ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆ ตัง้เรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของท่ีระลึก 
เคร่ืองใช้ ของตกแต่งบ้าน ร้านขายชีส ผลิตภัณฑ์จากชีส ฯลฯ ท่ีมีอยู่ตามถนนเล็กๆ ในเมือง และด้วย
บ้านเรือนท่ีมีสีสนัสดใสท าให้คณุถ่ายรูปได้ไม่รู้เบื่อ น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝ่ัง
แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเวนิส  ถูกสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้า
ด้วยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็น
เมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด มีอาคารร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดัง้เดิมตัง้ริมคลองเวนิส
ได้รับฉายาวา่เมืองแหง่สายน า้และเมืองแหง่สะพาน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL NOVOTEL MESTRE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 วันที่  5 เวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มหาวิหารซานมาร์โค 
 พระราชวังดอจส์-สะพานทอดถอนใจ-มิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพ่ือโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนกัทอ่งเท่ียวหลายๆคน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พเิศษ!!! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกด า 
ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco) จดุศนูย์กลางของเกาะเวนิส ท่ีรายล้อม
ด้วยสถานท่ีส าคญัหลายแหง่ อาท ิมหาวิหารซานมาร์โค(St. Mark's Basilica) เดมิท่ีเป็นโบสถ์ส่วนตวั
ของผู้ครองเมืองในสมยันัน้ พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวงัซึง่ประกอบด้วย
ห้องท่ีประทบั เรือนรับรอง ห้องทรงงาน ห้องดนตรี ห้องลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซึง่จะมีสะพานทอด
ถอนใจ(Bridge of Sighs) ท่ีเช่ือมตอ่กบัคกุ ถ่ายรูปกบัลีโอเน่(Lione) รูปปัน้สิงโตตวัใหญ่ติดปีกพร้อม



 

ถือหนงัสือ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี ้
พร้อมทัง้ช้อปปิง้สินค้าท่ีมีช่ือเสียงมากมายอย่างเช่นเคร่ืองแก้วมูราโน่ ซึ่งท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางการผลิตมา
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 10 พร้อมทัง้ให้ทา่นได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเองอีกด้วย ***
อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกชมความงามสดุแสนโร
แมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม)*** 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ช่ือว่าเป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับ
ปารีสและนิวยอร์ค อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย น าทา่นสูจ่ดุศนูย์กลางอนั
ศกัดิ์สิทธ์ิของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนีส้ร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เร่ิมสร้างในปี ค.ศ.  1386 แต่
กวา่จะเสร็จต้องใช้เวลากวา่ 400 ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด 
และมีรูปปัน้หินอ่อนจากสมยัตา่งๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดท่ีสงูท่ีสดุมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่
มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของโลก อาทิเช่น LV, 
PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ท่ีแกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) 
ท่ีตัง้ร้าน Prada ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ี
เก่าแก่และสวยงาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Chinese Restaurant 
พักที่ Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 

 

 วันที่ 6  มิลาน-สนามบนิมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

09.25 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เท่ียวบินท่ี EY147 (09.25-

19.45) / EY402 (22.35-08.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 40 นาที (รวม
เวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ือง 

 วันที่ 7  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
08.05 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 
 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
ศกุร์-พฤหสับดี 4-10 มิถุนายน 65 69,999.- 69,999.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 35,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเปา า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
อัตราไม่รวม 
1. คา่ทิปคนขบัรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดนิทาง 



 

 



 

 



 

 


