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 วนัที ่1  กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอทฮิัด 

(EY) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย ์(EY) เที่ยวบินที่ EY407 (19.30-

23.10) / EY73 (03.15(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 25 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 วนัที ่2  ซรูิก-เมอืงลเูซริน์-อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั-สะพานไมช้าเปล-สเตเคลิเบริก์-หมูบ่า้นเมอเรน 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพื่อ
ความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ลคาร์*** 
นำท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อ
ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่
ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุง
เฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้ชื่นชม ที่ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วย
ตาตนเองสักครั้งในชีวิต  
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นำท่านขึ้นกระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร 
จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On 
Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มี
พิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้

สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ด่ืมด่ำไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอด
เขา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 
พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับสู่
เมอร์เรน 
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เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 

 
 วนัที ่3  อนิเทอรล์าเคน-ทะเลสาบเบรยีนซ-์สะพานอเิซลวาลด-์ลเูซริน์-สงิโตหนิแกะสลัก-สะพานไมช้า 

         เปล-ลูกาโน   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ ่งในเมืองท่องเที ่ยวที ่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ ่งในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชม
ความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ  จากนั้นตามรอยซีรี่ย์
ดัง Crash Landing On You ทีส่ะพานอเิซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์
(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ 
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที ่มีนักท่องเที ่ยวมากที ่สุดในสวิส แต่ยังรักษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงาม
ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิร์น เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบ
สมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา  พรรณออก
ดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์
ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม
สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลาย
ร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ 
เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้าน
ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อป
ปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO) เมืองที่เต็มไปด้วยดอกไม้และธรรมชาติที่สวยงาม ตัวเมืองแห่งนี้
ล้อมรอบด้วยภูเขาและติดกับแม่น้ำ จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมในฤดูร้อนกับครอบครัว เช่น ว่ายน้ำ 
พายเรือ และ ปีนเขา ในฤดูใบไม้ผลินักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆเพื่อเก็บบรรยากาศอันสวยงามของ
เมืองแห่งนี้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL DE LA PAIX LUGANO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 วนัที ่4  ทะเลสาบลกูาโน-ชอ็ปปิง้ FOXTOWN OUTLET-ทะเลสาบโคโม-เบลลาจโิอ-เวนสิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่าน อิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ฟอกซท์าวน ์(FOXTOWN OUTLET) ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่น เน้นขายสินค้าลดราคา  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นต้น นำท่าน
เดินทางสู่ เมืองโคโม(่COMO) (50 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และ
มีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม่ นำท่าน
ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ และหน้า
ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลัง
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อันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้
ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม ลักษณะของเมืองจะเป็นทางเดิน
ขึ้นบันได ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆ ตั้งเรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของที่ระลึก เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน 
ร้านขายชีส ผลิตภัณฑ์จากชีส ฯลฯ ที่มีอยู่ตามถนนเล็กๆ ในเมือง และด้วยบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสทำให้คุณถ่ายรูป
ได้ไม่รู้เบื่อ นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเวนิส ถูก
สร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเด
รียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคารร้านอาหาร บ้านเมืองแบบ
ดั้งเดิมตั้งริมคลองเวนิสได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสายน้ำและเมืองแห่งสะพาน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL NOVOTEL MESTRE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 วนัที ่ 5 เวนสิ-ทา่เรอืตรอนเคตโต-เกาะเวนสิ-จตัรุสัซานมารโ์ค-มหาวหิารซานมารโ์ค 
 พระราชวงัดอจส-์สะพานทอดถอนใจ-มลิาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองในฝันของ
นักท่องเที่ยวหลายๆคน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ 
ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้อมด้วยสถานที่
สำคัญหลายแห่ง อาท ิมหาวิหารซานมารโ์ค(St. Mark's Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัย
นั้น พระราชวังดอจส ์(Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวังซึ่งประกอบด้วยห้องที่ประทับ เรือนรับรอง ห้องทรง
งาน ห้องดนตรี ห้องลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซึ่งจะมีสะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ที่เชื่อมต่อกับคุก 
ถ่ายรูปกับลีโอเน่(Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเวนิส อิสระ
ให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่นเครื่องแก้วมูราโน่ 
ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 พร้อมทั้งให้ท่านได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วที่มีเอกลักษณ์เป็น
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ของตัวเองอีกด้วย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกชมความ
งามสุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)*** 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอร์ค อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย นำท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดู
โอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โต
เป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอด
เรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูป
ปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก 
อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรยี วิคเตอรเ์อม็มานเูอล(Galleria Vittorio Emanuele) 
ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และ
สวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant 
พักที่ Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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 วนัที ่6  มลิาน-สนามบนิมลิาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

09.25 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เที่ยวบินที่ EY147 (09.25-19.45) / 
EY402 (22.35-08.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 40 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 วนัที ่7  กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
ศุกร์-พฤหัสบด ี 4-10 มถินุายน 65 69,999.- 69,999.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
อตัราไมร่วม 
1. ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

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

