
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

 2 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลเลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 
01.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองมิลาน ประเทศสวิตอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

เท่ียวบินท่ี EK385 (01.35-04.45) / EK205 (09.45-14.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 



 

 

16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส)์ 

บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงั

ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้นาํของโลกอีกเมืองหน่ึง เช่น 

เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 

นาํท่านสู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ

ลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดับสามของโลก 

เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1386 แต่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ี

ทาํจากหินอ่อนจาํนวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สดุมี

รูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  



 

 

เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 

เป็นตน้ ท่ีแกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ท่ีตัง้รา้น Prada รา้น

แรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Double Tree Milan ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

 3 เวโรนา-บ้านโรมโิอ จูเลียต-ระเบยีงหนิอ่อน-เกาะเวนิส-ลีโอเน่-จัตุรัสซานมารโ์ค-มหาวิหาร 

ซานมารโ์ค-พระราชวังดอจส-์สะพานทอดถอนใจ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัมายงัฝ่ังเวนีส เดินทางสูเ่มืองเวโรน่า(Verona) เป็นเมืองท่ีใหญ่และสาํคัญเป็น

อันดับสองในแควน้เวเนโต รองจากเวนิส เวโรน่าไดร้บัสมญานามว่า "Little Roman" เพราะยังคง

สภาพสิ่งก่อสรา้งจากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ ์เป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองทัง้การอตุสาหกรรมการพาณิชย์

และเกษตรกรรมมีการจดังานเก่ียวกบัเกษตรกรรมและเครื่องมือในการเกษตรเป็นประจาํทุกปี เป็นท่ี

ผลิตไวนม์ีหินอ่อนท่ีสวยงามเป็นเมืองมหาวิทยาลยัมีท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานมากมายเป็นเมืองเก่า

ท่ีเล็กๆ และท่ีทาํใหเ้มืองเวโรน่าเป็นท่ีรูจ้กักันโดยทั่วไปนัน้ เป็นเพราะเหตุการณต่์างๆ ในบทละคร

เรื่องโรมิโอกบัจเูลียตของเช็กเสปียรล์ว้นเกิดขึน้ในเมืองหน่ึงของอิตาลีท่ีชื่อว่าเวโรน่า 



 

 

นาํท่านชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีสมุมติเป็นฉากท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอ

ความรกัอยู่ดา้นล่าง ซึ่งหนา้บา้นจูเลียต ปัจจุบนัคือรา้น Armani ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเร่ือง

ความรกัก็ใหไ้ปจับท่ีหนา้อกของรูปป้ันจูเลียต นอกจากนีภ้ายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการ

เขียนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยเรือสูเ่กาะเวนิส(Venice Island) เมือง

ในฝันของนกัท่องเที่ยวหลายๆคน ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมารโ์ค(Piazza San Marco) จดุ

ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส ท่ีรายลอ้มดว้ยสถานท่ีสาํคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมารโ์ค(St. 

Mark's Basilica) เดิมท่ีเป็นโบสถส์่วนตัวของผูค้รองเมืองในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’ s 

Palace) ภายในของพระราชวังซึ่งประกอบดว้ยหอ้งท่ีประทับ เรือนรบัรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตรี 

หอ้งลีลาศ และหอ้งพิจารณาคดีซึ่งจะมีสะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ท่ีเชื่อมต่อกับคุก 

ถ่ายรูปกับลีโอเน่(Lione) รูปป้ันสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพรอ้มถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณป์ระจาํ

เมืองเวนิส อิสระใหท่้านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนีพ้รอ้มทัง้ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีชื่อเสียง

มากมายอย่างเช่นเครื่องแกว้มรูาโน่ ซึ่งท่ีนี่เป็นศนูยก์ลางการผลิตมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 10 พรอ้มทัง้ให้

ท่านไดร้ว่มชมสาธิตการเป่าแกว้ท่ีมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเองอีกดว้ย ***อสิระ การล่องเรือกอนโดล่า 



 

 

เอกลกัษณ์ของเมือง และมีชือ่เสยีงโด่งดงัไปทั่วโลกชมความงามสดุแสนโรแมนตกิของเกาะเวนสิ (มี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ)*** 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant พิเศษ !!! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกดาํซีฟู๊ ด ไวนข์าว 

พักที ่Hotel Albergo Cavalletto ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

สดุพิเศษ!!! พกับนเกาะเวนิส สดุฟินกบับรรยากาศเมืองแห่งสายนํา้ (นอ้ยทวัรน์กัท่ีจะพกับนเกาะ) 

 

 4 คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่-ทะเลสาบเบรียส-อุทยานแหง่ชาติเทอืกเขาโดโลไมท-์น่ังกระเช้าขึน้สู่ 

เนินเขา Alps Di Siusi-ทะเลสาบมิสซูรน่ิา-เมืองอินสบ์รูค-หลังคาทองคาํ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอรต์ิน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  ตัง้อยู่ในแควน้เวเนโต 

จังหวัดเบลลูโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กอรตี์นาดัมเปซโซ เป็นเมืองท่ีอยู่กลางหุบเขา

อมัเปซโซ โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาโดโลไมท ์จึงเป็นที่นิยมมาพกัผ่อนของนกัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ

เลน่สกี และครัง้หนึ่งเมืองนีเ้คยเป็นสถานที่จดังานโอลิมปิกฤดหูนาวเมื่อปี 1956 



 

 

นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) หรือ (Pragser Wildsee) ทะเลสาบท่ีไดขึ้น้ชื่อ

ว่าไข่มกุแห่งโดโลไมต ์ตัง้อยู่ในหุบเขาโดโลไมต ์และยงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน มรดกโลก (Unseco) อีก

ดว้ย ดว้ยความโดดเด่นของสีนํา้เขียวมรกตและมีความใสมาก บวกกบัธรรมชาติรอบๆ ทัง้ทิวตน้สน

และทิวภูเขาของเทือกเขาโดโลไมต ์ ทาํใหท้ะเลสาบแห่งนีง้ดงามย่ิงนัก ใหท่้านอิสระถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่อทุยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท(์Dolomites) เขตทิโรลของ

ประเทศอิตาลี สถานที่ท่องเที่ยวท่ีคนไทยรูจ้กันอ้ยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมทเ์ป็นที่เลื่องลื่อ

ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ท่ีองค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ  (Unesco) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากนัน้นาํท่านน่ังกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา Alpe Di Siusi  นาํท่านชมวิวทิวทัศนบ์นทุ่ง

หญ้าราบเลียบบนภูเขา ท่ีได้ขึน้ชื่อว่ากว้างใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอัน

มหัศจรรยข์องเทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชมทัศนียภาพอันย่ิงใหญ่ของหุบเขา โดยมี

เทือกเขา Sasolungo Mountain Range ท่ีมีรูปทรงแหลมชนัเป็นจุดเด่น มีเสน้ทางเดินลดัเลาะสู่จุด

ชมวิวใหท้่านไดเ้ลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลบัสูด่า้นลา่ง 

หมายเหต ุ กระเชา้ Cable Car จะปิดทาํการในช่วงท่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดว่ิง ทัง้นีเ้พื่อความ

ปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นสาํคญั 



 

 

นาํท่านเดินทางสู่ที่ตัง้ ทะเลสาบมิซูริน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตวัในหุบเขา ที่

ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคัญอีกแห่งในโดโลไมท ์ นาํท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุด

ความประทบัใจ 



 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรูค จนขา้มพรมแดนท่ีเมืองเบรนเนอร ์และสะพานยุโรปท่ี

ทอดตัวขา้มหุบเหวถึง 190 เมตร สู่อินสบรูค เมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยังเป็น

แหลง่สกีของยโุรปในเทือกเขาแอลป์ 

นาํท่านชมเมืองอินสบรูค ท่ีไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามเมืองหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ แมแ้ต่ราช

สาํนักของราชวงศฮ์ัปสบูรก์ท่ีย่ิงใหญ่ ยังคงสรา้งท่ีพาํนักไว ้เสน่หข์องเมืองอยู่ท่ีอาคารหลังคา

ทองคาํ (Goldness Dachl) ท่ีสรา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี 

จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮา้ส ์(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอน

ปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 18 ทาํใหด้โูดดเด่นและหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรม

โกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี 16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง, วังฮอฟบูรก์ 

(Hofburg) ท่ีแปรพระราชฐานในช่วงฤดหูนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ท่ีถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1563 

และสวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามรม่รื่นและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Maximilian ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 5 วาดูซ-ลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเปล-สิงโตหนิแกะสลัก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางเข้าสู่เดินทางสู่เมืองวาดุซ(Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิก

เตนสไตน์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่นํา้ไรน์ (Rhine River) แม่นํา้ท่ียาวและสาํคัญท่ีสุดในยุโรป 

นาํท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาดุซ  (Vaduz Cathedral) อีกหนึ่งคริสตจักรใน

วาดุซ ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1873 แบบสตล์นีโอโกธิค จากนั้นนาํท่านชมปราสาทวาดุซ 

(Vaduz Castle) ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันย่านใจกลางเมือง ซึ่ง ปัจจุบันสถานท่ี

สาํหรับการพาํนักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ 



 

 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่มีนกัท่องเท่ียวมากที่สดุในสวิส แต่ยงั

รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ชื่อว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด มี

ทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ลอ้ม ทัศนียภาพ

บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง

ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิว

ลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย นําท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่ง

แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงาน

เป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 16 แห่งฝรั่งเศส 



 

 

จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้

เก่าท่ีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น

สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํา้ ท่ีจั่วแต่ละช่อง

ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็น

ภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจาํหน่าย

นาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ป

ป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Lucerne หรือเทยีบเท่า 

 6 วาดูซ-ลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเปล-สิงโตหนิแกะสลัก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน

ตาํนานท่ีไดขึ้น้ชื่อว่างดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดับนํา้ทะเลกว่า 1,650 

เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต ์ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อมด้วย

ทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก 

(Eiger) ใหไ้ดช้ื่นชม ท่ีดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต 



 

 

นาํท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ

สงูกว่า 2,973 เมตร จึงทาํใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จงุ

เฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช์ื่อดงั

อย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก

แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงทาํใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอร์

แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาท

บอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนกุสนาน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

อิสระใหท้่านไดด่ื้มดํ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็น

ไดท่ี้ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านนั่งเคเบิล้คารก์ลบั 

ใหท่้านไดเ้ดินเลน่พกัผ่อนกบับรรยากาศหมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ฟองดูชีส 

 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า  

(โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 

หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัสาํหรบั 3ท่าน (เพิ่มพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 



 

 

 

      7 อินเทอลาเคน-สะพานอิเซลทว์าลด-์โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร-์ช็อปป้ิงถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  

อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา

ย่ีห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  

นําท่านเดินทางสู่ สะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบ

เบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุ เรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ

ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  

จากนัน้นาํท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ

หรูหราท่ีสดุในโลกเพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ



 

 

เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีก

มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้

นาํของโลก ท่ีสมกบัคาํเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาที่สวิตเซอรแ์ลนด”์  

22.15 น. ออกเดินทางจากกรุงซูรกิ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK86 

(22.15-06.25(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.00 ชั่วโมง 

(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

27 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 65 115,999.- 115,999.- 21,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 



 

 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


