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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
14.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการ

บินเอทฮิัด (EY) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) 

เที่ยวบินที่  EY407 (19.30-23.10)  /  EY73 (03.15(+1) -07.55)  ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17 ชั่วโมง 25 นาท ี(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบั
เอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ซูริก-เมืองลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโตหนิแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-สเตเคิลเบิรก์-หมู่บ้านเมอเรน 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพือ่พกับนโรงแรมทีเ่มอร์เรน หมู่บา้นบนเทือกเขา

แอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์*** 

น าท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน
ต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วย
ทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก 
(Eiger) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต  
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น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้
อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยังเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดังอย่าง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟ
ของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนด์

หรือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนกุสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านนั่งเคเบิล้
คารก์ลบัสูเ่มอรเ์รน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์)หมายเหตุ : โรงแรมที่พักไม่
มีห้องพักสำหรับ 3ท่าน (เพิ่มพักเด่ียวเฉพาะโรงแรมนี้ 1คืน 1,500 บาท) 

 

 3 อินเทอรล์าเคน-ทะเลสาบเบรียนซ-์สะพานอิเซลวาลด-์ลูเซิรน์-สิงโตหนิแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล 
 ลูกาโน   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและ
น่าคน้หาเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ น าท่านถ่ายรูปกบัทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) 
วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมู่บา้น และ เมือง
น่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ ติดกับริมทะเลสาบ  จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่
สะพานอิ เซล์ทวาลด์( Iseltwald Bridge)  ซึ่งตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake 
Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุเรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาใหท้่านเก็บภาพอย่าง
จใุจ 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ  ลอ้ม ทัศนียภาพ
บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง
ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิว

ลิปอากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
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จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (Lugano) เมืองที่เต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละธรรมชาติที่สวยงาม 
ตวัเมืองแห่งนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาและติดกบัแม่น า้ จึงเหมาะแก่การพกัผ่อนและท ากิจกรรมในฤดรูอ้น
กบัครอบครวั เช่น ว่ายน า้ พายเรือ และ ปีนเขา ในฤดใูบไมผ้ลินกัท่องเที่ยวมกัจะมาถ่ายรูปดอกไม้
สวยๆเพื่อเก็บบรรยากาศอนัสวยงามของเมืองแห่งนี ้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel De La Paix, Lugano หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

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

น าท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน์(FOXTOWN OUTLET) ที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่
สวิสเซอรแ์ลนด ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คลา้ยๆ กับหา้งสรรพสินคา้แฟชั่น เน้นขาย
สินคา้ลดราคา ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั ในราคาถกูกว่า 30 – 70 % อย่างจใุจ อาทิเช่น 
FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่(Como) (50 กิโลเมตร) ซึ่ง
เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di 
Como) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม่ น าท่านล่องเรือชม
ทะเลสาบโคโม่ ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ 
และหนา้ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาติที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบรเิวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะปกคลมุ
อยู่ตลอดปี จึงท าใหส้ามารถเล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา นี่คือจุดดึงดดูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมา
ท่องเที่ยว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโตเวนิส 
ถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด มี
อาคารรา้นอาหาร บา้นเมืองแบบดัง้เดิมตัง้ริมคลองเวนิสไดร้บัฉายาว่าเมืองแห่งสายน า้และเมือง
แห่งสะพาน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Novotel Mestre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 เวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จตัุรัสซานมารโ์ค-มหาวิหารซานมารโ์ค-พระราชวังดอจส-์
 สะพานทอดถอนใจ-มิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมือง
ในฝันของนกัท่องเที่ยวหลายๆคน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!!! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกด า 
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ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมารโ์ค(Piazza San Marco) จุดศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ที่ราย
ลอ้มดว้ยสถานที่ส  าคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค(St. Mark's Basilica) เดิมที่เป็น
โบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น  พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของ
พระราชวังซึ่งประกอบดว้ยหอ้งที่ประทบั เรือนรบัรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตรี หอ้งลีลาศ และหอ้ง
พิจารณาคดีซึ่งจะมีสะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ที่เชื่อมต่อกับคุก ถ่ายรูปกับลีโอเน่
(Lione) รูปป้ันสิงโตตวัใหญ่ติดปีกพรอ้มถือหนงัสือ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองเวนิส อิสระให้
ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนีพ้รอ้มทั้งช้อปป้ิงสินคา้ที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่น
เครื่องแกว้มูราโน่ ซึ่งที่นี่เป็นศูนยก์ลางการผลิตมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 10 พรอ้มทัง้ใหท้่านไดร้่วมชม
สาธิตการเป่าแกว้ที่มีเอกลกัษณเ์ป็นของตัวเองอีกดว้ย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์
ของเมือง และมีชือ่เสียงโด่งดงัไปทั่วโลกชมความงามสดุแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเตมิ)*** 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น 
เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย น าท่านสู่จุด
ศูนยก์ลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหา
วิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งใน
ปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหิน
อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สดุมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั
ของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตั้งรา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant 
พักที ่Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

 6  มิลาน-สนามบินมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.25 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เที่ยวบินที่  EY147 

(09.25-19.45) / EY402 (22.35-08.05(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 40 
นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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 7 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร-์พฤหสับดี 23-29 กันยายน 65 69,999.- 69,999.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปคนขบัรถ (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 

 
 

 
 
 

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

