
KEU030812-EK ออสเตรยี-อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คนื 
3 

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23790 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEU030812-EK ออสเตรยี-อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คนื 

 
 

  

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 สนามบนิมิวนิค(เยอรมนี)-ซารล์สบวรก์(ออสเตรีย)-สวนมิราเบล 

01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 
เที่ยวบินที่ EK385 (01.35-04.45) / EK49 (08.50-13.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
16.40 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองซาลซบ์วรก์(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสน
จะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโกเ้มื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็นเมืองอันดับตน้ๆ ของออสเตรียที่มีผูค้นไปเยือนเป็นจ านวน
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มาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดา้นการท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใชเ้ป็นส   
ถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อกอ้งโลก The Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอก
ของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยู่บา้นเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนสภาพกลายเป็น
พิพิธภัณฑเ์พื่อใหค้วามรูก้ับผูท้ี่สนใจไดส้มัผัสโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเ ด่นอีกแห่งคือ 
ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ที่สรา้งอยู่บนเนินเขา 
น าท่านเขา้ชม สวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถู้กยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่
สวยที่สุดใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนั้นถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพันธุ์ไม้
หลากสี โดยมีน า้พเุป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไป
ได้เข้าชมความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ที่ส  าคัญ สวนมิราเบล   ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่HOTEL NH COLLECTION CITY, Salzbrug ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
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 3 ซารล์บวรก์-พพิธิภัณฑส์วารอฟสกี-อินสบ์รูก-บ้านหลังคาทองค า-ทะเลสาบมิซรูินา  
คอรต์ินา ดอมปาสโซ(อิตาลี) 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เขา้ชม พิพิธภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส(์Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพื่อ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร ์ศิลปินหลากสื่อเป็น
ผูอ้อกแบบสถานที่ที่มีทัง้เอกลกัษณโ์ดดเด่นและความมหศัจรรย ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีไ้ดน้ าโอกาส
มหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจ านวนกว่าสิบสองลา้นคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่ วทุกมมุโลก 
ภายในพืน้ที่กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยับ คุณจะไดพ้บกลุ่มผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด 
ตัง้แต่อญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ที่ตัง้ของ บ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินนส์บรูค ที่นักท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบรเิวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตอลชื่อดงัอย่าง Swarovski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ที่ตัง้ ทะเลสาบมิซูริน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตวัในหุบเขา ที่
ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญอีกแห่งในโดโลไมท์  น าท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุด
ความประทบัใจ 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอรต์ิน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  ตัง้อยู่ในแควน้เวเนโต 
จังหวัดเบลลูโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กอรตี์นาดัมเปซโซ เป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขา
อมัเปซโซ โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาโดโลไมท ์จึงเป็นที่นิยมมาพกัผ่อนของนกัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ
เลน่สกี และครัง้หนึ่งเมืองนีเ้คยเป็นสถานที่จดังานโอลิมปิกฤดหูนาวเมื่อปี 1956 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่HOTEL PARC VICTORAI, Cortina D’ampezzo ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 4 อุทยานแหง่ชาติเทอืกเขาโดโลไมท-์น่ังกระเช้าขึน้สู่เนินเขา Seceda-เวโรนา 
บ้านโรมโิอ จูเลียต-ระเบยีงหนิอ่อน-มิลาน-มหาวิหารดูโอโมแห่งมิลาน 
แกลเลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่อทุยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท(์Dolomites) เขตทิโรลของ
ประเทศอิตาลี สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรูจ้กันอ้ยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมทเ์ป็นที่เลื่องลื่อ
ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ  (Unesco) 
จากนัน้น าท่าน น่ังกระเช้า Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Seceda  ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชมวิว
ทิวทศัน ์ของ Dolomites จากยอดเขาไดอ้ย่างเต็มที่ เทือกเขา Seceda ยงัเป็นสว่นหนึ่งของเทือกเขา
โดโลไมทอี์กดว้ย เหมาะส าหรบัการปีนเขา และ เดินป่า 
หมายเหต ุ กระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในช่วงทีล่มแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทัง้นีเ้พือ่ความ
ปลอดภยัของผูม้าเยอืนเป็นส าคญั 
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น าท่านเดินทางกลบัมายงัฝ่ังเวนีส เดินทางสู่ เมืองเวโรน่า(Verona) เป็นเมืองที่ใหญ่และส าคญัเป็น
อันดับสองในแควน้เวเนโต รองจากเวนิส เวโรน่าไดร้บัสมญานามว่า "Little Roman" เพราะยังคง
สภาพสิ่งก่อสรา้งจากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ ์เป็นเมืองที่รุ่งเรืองทัง้การอตุสาหกรรมการพาณิชย์
และเกษตรกรรมมีการจดังานเก่ียวกบัเกษตรกรรมและเครื่องมือในการเกษตรเป็นประจ าทุกปี เป็นที่
ผลิตไวนม์ีหินอ่อนที่สวยงามเป็นเมืองมหาวิทยาลยัมีที่ท่องเที่ยวโบราณสถานมากมายเป็นเมืองเก่า
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ที่เล็กๆ และที่ท าใหเ้มืองเวโรน่าเป็นที่รูจ้ักกันโดยทั่วไปนัน้ เป็นเพราะเหตุการณต่์างๆ ในบทละคร  
เรื่องโรมิโอกบัจเูลียตของเช็กเสปียรล์ว้นเกิดขึน้ในเมืองหนึ่งของอิตาลีที่ชื่อว่าเวโรน่า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม ระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่สมุมติเป็นฉากที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอ
ความรกัอยู่ดา้นล่าง ซึ่งหนา้บา้นจูเลียต ปัจจุบนัคือรา้น Armani ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่อง
ความรกัก็ใหไ้ปจับที่หนา้อกของรูปป้ันจูเลียต นอกจากนีภ้ายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการ
เขียนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น 
เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย น าท่านสู่จุด
ศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ิทธิ์ของเมือง 
ชม มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จ
ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมี
รูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มา
ดอนน่าเป็นสง่าอยู่  
เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นตน้ ที่ แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตัง้รา้น Prada รา้น
แรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ HOTEL ROSA GRAND, Milan ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  (ที่พักติดแหล่งช้อปป้ิง
ศูนยก์ลางแฟชั่นโลก เมืองมิลาน และใกลจุ้ดแลนดม์าร์คส าคญั มหาวหิารดูโอโมแห่งมิลาน) 
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 5 ทะเลสาบโคโม-เบลลินโซนา-แทสช-์เซอรแ์มท 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองศนูยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมี
ทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี เดินทางถึง เมือง
โคโม่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบน
ชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ และหนา้ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวสุด



KEU030812-EK ออสเตรยี-อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คนื 

สายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามหดิ้นแดนบริเวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะ
ปกคลมุอยู่ตลอดปี จึงท าใหส้ามารถเลน่สกีหิมะไดต้ลอดเวลา 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เมืองในหบุเขา มีถนนแคบ ๆ เมืองนีไ้ดร้บัสมญา
นามว่าเป็น “เมืองแห่งปราสาท” เพราะมีปราสาททัง้สามหลงัก าแพงเมืองและเนินดินโดยรอบแห่ง 
เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona)  ซึ่งปัจจบุนั สถานที่ดงักลา่วไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกไป ในปีค.ศ.2000 น าท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาท ทัง้สามหลงั อนัไดแ้ก่ ปราสาทคาสเต
ลกรองด ์(Castelgrande)ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาหิน มองออกไปได้โดยรอบ หุบเขาทิชิโน (Ticino 
Valley) จากตวัปราสาทมีแนวปราการป้องกนัเมืองโบราณและขวางช่องทางผ่านหุบเขาไว ้ปราสาท
ที่สอง ปราสาทมอนติเบลโล (Montebello)เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการ โดยก าแพงเมืองที่ทอด
ยาวมาจาก ปราสาทคาสเตลกรองด ์(Castelgrande) นั่นเองขณะที่ปราสาทที่สามซึ่งแยกออกไป
ต่างหาก ปราสาทซาสโว คอรบ์าโร (Sasso Corbaro) สร้างอยู่บนผาหินเด่ียวที่ยื่นออกไปทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องปอ้มปราการอ่ืน ๆ อิสระใหท้กุท่านเดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู ่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกี
รีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่
มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์  สัมผัส
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่HOTEL LA COURONNE SUPERIOR, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภเูขา) 
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 6 น่ังรถไฟขึน้สู่ยอดเขากรอนนาแกรทเพือ่ชมวิวแยอดเขาแมทเทอฮอรน์-น่ังรถไฟกลาเซียร ์
เอ็กเพรส-ลูเซิรน์ 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุม้
งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big 
Thunder ในสวนสนกุดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน น่ังรถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส(Glacier Express) ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่า “รถไฟด่วนที่
วิ่งชา้ที่สดุในโลก” ไปชมทศันียภาพธรรมชาติอนัสวยงามของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์จากสถานี
เซอรแ์มท (Zermatt) เพ่ือเดินทางไปยังสถานีอันเดอแมท (Andermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอรท์ 
ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเมืองเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่
จดุชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์
(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดินเลน่ชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้ง
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และบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก (หมายเหต ุ: ขอสงวนสิทธิ์นั่งรถไฟ Local Train แทน ในกรณีที่
รถไฟ Glacier Express เต็ม) 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ  ลอ้ม ทัศนียภาพ
บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง
ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิว
ลิปอากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่HOTEL ASTORIA, Lucerne หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      7 สะพานไม้ชาเปล-สิงโตหนิแกะสลัก-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร-์โบสถเ์ซนตอ์อสวอรล์- 
ลอริ เฮาส ์ร้านช่างทอง-ซูริก-โบสถเ์ซน็ตปี์เตอร-์ช็อปป้ิงถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส 
จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่
เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตวัแทนจ าหน่าย
นาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ป
ป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยคุกลาง  
ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้
ในศตวรรษที่ 13  
น าท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธิ์ท่ีส  าคญัของเมือง ตวั
โบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่
ส  าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น
เมืองที่สะอาดที่สดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์
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น าท่านเยี่ยมชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สดุใน
ยโุรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากที่สว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน
โลก 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ  โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลกเพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

22.15 น. ออกเดินทางจากกรุงซูรกิ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK86 

(22.15-06.25(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.00 ชั่วโมง 
(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
11 – 18 สิงหาคม 65 119,999.- 119,999.- 29,900.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 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 25 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
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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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