วันที่ 1

กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14.00 น.
19.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์
สายการบินเอทิฮัด (EY) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ (EY) เที่ยวบินที่
EY407 (19.30-23.10) / EY73 (03.15(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 17 ชั่วโมง
25 นาที (รวมเวลาแวะเปลี ย่ นเครื ่ องที ่สนามบิ นอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ) บริ การอาหาร
และเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง

วันที่ 2

ซูริก-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรี ย์สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ ชาเปล-สเตเคิลเบิร์ก-หมู่บ้านเมอเรน
07.55 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพัก 1คื น เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์ เรน
หมู่บา้ นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ ลคาร์ ***

นาท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ ้ลคาร์ ไปยัง เมืองเมอร์ เรน(Murren) ใน
ตานานที่ได้ ขึ ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 1,650 เมตร
เมืองนีข้ ึน้ ชื่อว่า เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่ อยู่ในอ้ อมกอดของขุนเขาที่ รายล้ อมด้ วยทิวทัศ น์ อั น
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้ แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ ได้
ชื่นชม ที่ดงึ ดูดให้ ทกุ คนต้ องมาพิสจู น์ ความงามด้ วยตาตนเองสักครัง้ ในชีวิต
นาท่านขึน้ กระเช้ าสู่ ยอดเขาชิลธอร์ น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงทาให้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้ อย่าง
ใกล้ ชิดยิ่งขึ ้นใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ชิลธอร์ นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังอย่าง James Bond
007 ภาคยอดพยัคฆ์ ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่ง
สวมบทบาทโดย จอร์ จ เลเซนบี จึงทาให้ บนนี ้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์ แอคทีฟของ Bond World 007 ที่
จัดแสดงเรื่ องราวน่ารู้ จากภาคต่างๆ พร้ อมให้ คุณได้ สวมบทบาทบอนด์หรื อสาวบอนด์กันได้ อย่าง

กลางวัน

สนุกสนาน อิสระให้ ทา่ นได้ ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์ น

พร้ อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ ที่ Skyline View Platform ได้ เวลาพอสมควรนาท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์
กลับสูเ่ มอร์ เรน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่ า

(โรงแรมบนภูเขา วิ วแสนล้านท่ามกลางเทื อกเขาแอลป์ )

วันที่ 3

อินเทอร์ ลาเคน-ทะเลสาบเบรี ยนซ์ -สะพานอิเซลวาลด์ -ลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ ชา
เปล-ลูกาโน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้ อมทะเลสาบ 2
แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้ อยใหญ่ เป็ นหนึง่ ในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้ นหาเมืองหนึ่ง
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านถ่ายรู ปกับ ทะเลสาบเบรี ยนซ์ ( Brienz Lake) วิวสวยอี กแห่งของ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้ าง หมูบ่ ้ าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตงอยู
ั ้ ่ติด
กับริ มทะเลสาบ จากนันตามรอยซี
้
รี่ย์ดงั Crash Landing On You ที่สะพานอิเซล์ ทวาลด์ (Iseltwald
Bridge) ซึ่งตังอยู
้ ่ทางฝั่ งใต้ ของทะเลสาบเบรี ยนซ์( Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรี ยกว่าหัน
หน้ าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขาให้ ทา่ นเก็บภาพอย่างจุใจ

นาท่านเดินทางสู่เมื องลู เซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้ อมไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เมืองที่ได้ ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้ มากที่สุด มีทะเลสาบ
ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้ อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิร์น
เป็ นอาคาร บ้ านเรื อนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริ มทะเลสาบจัดเป็ น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้ นานา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริ มทะเลสาบ
เย็นสบาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั อนุสาวรี ย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้ าผาของภูเขาในเมืองเป็ น
สัญลักษณ์ให้ ระลึกถึงทหารรับจ้ างชาวสวิส ซึ่งทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนันชมสะพานไม้
้
ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ ามแม่น ้ารอยซ์(Reuss River) เป็ นสะพาน
ไม้ ที่เก่าที่สดุ ในโลกมีอายุหลายร้ อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของสวิส สะพานไม้ ชาเปลเป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า ที่จวั่ แต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่ องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แล้ ว ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ
บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านช็อคโกแล็ตและช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียง
ตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO) เมืองที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ และธรรมชาติที่สวยงาม
ตัวเมืองแห่งนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาและติดกับแม่น ้า จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและทากิจกรรมในฤดูร้อนกับ
ครอบครัว เช่น ว่ายน ้า พายเรื อ และ ปี นเขา ในฤดูใบไม้ ผลินกั ท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรู ป ดอกไม้ สวยๆ

เย็น

เพื่อเก็บบรรยากาศอันสวยงามของเมืองแห่งนี ้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL DE LA PAIX LUGANO หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

ทะเลสาบลูกาโน-ช็อปปิ ้ ง FOXTOWN OUTLET-ทะเลสาบโคโม-เบลลาจิโอ-เวนิส
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

น าท่า น อิ ส ระช้ อ ปปิ ้ งตามอั ธ ยาศั ย ณ ฟอกซ์ ท าวน์ (FOXTOWN OUTLET) ที่ ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่
สวิสเซอร์ แลนด์ ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คล้ ายๆ กับห้ างสรรพสินค้ าแฟชัน่ เน้ นขายสินค้ าลด
ราคา ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI,
ARMANI, BURBERRY เป็ นต้ น นาท่านเดินทางสู่ เมื อ งโคโม่ ( COMO) (50 กิ โลเมตร) ซึ่ง เป็ นเมื อง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้ าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ ชื่อว่า
เป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม่ นาท่านล่องเรื อชมทะเลสาบโคโม่ ที่
ล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงที่ยงั มีป่าไม้ เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่ งเป็ นช่องเขาแคบ และหน้ าผาที่สวยงาม
ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ ยาวเหยียดสุดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติที่สร้ างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให้ กบั ดินแดนบริเวณนี ้ เทือกเขาแอลป์ นันมี
้ หิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทาให้ สามารถเล่น
สกีหิมะได้ ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ ผ้ คู นจากทัว่ โลกหลัง่ ไหลมาท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม ลักษณะของเมืองจะ
เป็ นทางเดินขึน้ บันได ซึ่ง จะมี ร้านค้ าต่างๆ ตัง้ เรี ยงรายให้ คุณได้ เพลิดเพลินกับร้ านขายของที่ ระลึก
เครื่ องใช้ ของตกแต่งบ้ าน ร้ านขายชีส ผลิตภัณฑ์จากชีส ฯลฯ ที่มีอยู่ตามถนนเล็กๆ ในเมือง และด้ วย
บ้ านเรื อนที่มีสีสนั สดใสทาให้ คณ
ุ ถ่ายรู ปได้ ไม่ร้ ู เบื่อ นาท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝั่ ง

เย็น

แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโตเวนิส ถูกสร้ างขึน้ จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จานวนมากเข้ า
ด้ วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรี ยตริ กเป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ น
เมืองที่ใช้ คลองในการคมนาคมมากที่ สุด มีอาคารร้ านอาหาร บ้ านเมืองแบบดังเดิ
้ มตังริ้ มคลองเวนิส
ได้ รับฉายาว่าเมืองแห่งสายน ้าและเมืองแห่งสะพาน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL NOVOTEL MESTRE หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5
เวนิส-ท่ าเรื อตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์ โค-มหาวิหารซานมาร์ โค
พระราชวังดอจส์ -สะพานทอดถอนใจ-มิลาน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยเรื อสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูสปาเก็ตตีห้ มึกดา

ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์ โค(Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้ อม
ด้ วยสถานที่สาคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์ โค(St. Mark's Basilica) เดิมที่เป็ นโบสถ์ส่วนตัว
ของผู้ครองเมืองในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวังซึง่ ประกอบด้ วย
ห้ องที่ประทับ เรื อนรับรอง ห้ องทรงงาน ห้ องดนตรี ห้ องลีลาศ และห้ องพิจารณาคดีซงึ่ จะมี สะพานทอด
ถอนใจ(Bridge of Sighs) ที่เชื่อมต่อกับคุก ถ่ายรูปกับลีโอเน่ (Lione) รูปปั น้ สิงโตตัวใหญ่ติดปี กพร้ อม
ถือหนังสือ ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส อิสระให้ ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี ้
พร้ อมทังช้
้ อปปิ ง้ สินค้ าที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่นเครื่ องแก้ วมูราโน่ ซึ่งที่นี่เป็ นศูนย์กลางการผลิตมา
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 10 พร้ อมทังให้
้ ทา่ นได้ ร่วมชมสาธิตการเป่ าแก้ วที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเองอีกด้ วย ***

อิ สระ การล่องเรื อกอนโดล่า เอกลักษณ์ ของเมื อง และมี ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกชมความงามสุดแสนโร
แมนติ กของเกาะเวนิ ส (มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ ม)***
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตังอยู
้ ่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ ชื่อว่าเป็ นหลวงแห่งแฟชั่นชันน
้ าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับ
ปารี สและนิวยอร์ ค อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้ วย นาท่านสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนีส้ ร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็ นอันดับสามของโลก เริ่ มสร้ างในปี ค.ศ. 1386 แต่
กว่าจะเสร็จต้ องใช้ เวลากว่า 400 ปี ด้ านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมที่ทาจากหินอ่อนจานวน 135 ยอด
และมีรูปปั น้ หินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ ้น ยอดที่สงู ที่สดุ มีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่

มาดอนน่า เป็ น สง่ า อยู่ เชิ ญ ท่า นอิ ส ระกับ การช้ อ ปิ ง้ สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมชื่ อ ดัง ของโลก อาทิ เ ช่น LV,
PRADA, GUCCI, TOD’S เป็ นต้ น ที่แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele)
ที่ตงร้
ั ้ าน Prada ร้ านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกจากด้ านในซึ่งเป็ นอาคารกระจกที่
เก่าแก่และสวยงาม
รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant
พักที่ Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

เย็น

วันที่ 6

มิลาน-สนามบินมิลาน
เช้ า

09.25 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เ วลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิ น เมื องมิ ลาน เพื่ อตรวจเช็ คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เที่ยวบินที่ EY147 (09.2519.45) / EY402 (22.35-08.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 17 ชั่วโมง 40 นาที (รวม
เวลาแวะเปลี ่ยนเครื ่ องที ่สนามบิ นอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ) บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
บนเครื ่อง

วันที่ 7

กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
08.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!
กลับถึงไทย ค่าที่พกั ใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้ จา่ ยไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ ที่ https://www.shathailand.com หรื อ https://www.thailandsha.com

กาหนดการเดินทาง
ศุกร์ -พฤหัสบดี

4-10 มิถุนายน 65

ผู้ใหญ่
69,999.-

ราคา
เด็ก
69,999.-

พักเดี่ยว
13,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 30 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

อัตราไม่ รวม
1. ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง

