
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมสักตั – สนามบนิปารสี ชาร์ล เดอ โกล  

ปารสี 
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

2 

เมอืงปารสี – หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนชอ็งเซลเิซ่ – ล่องเรอืบา

โตมูช ชมแม่น้ําแซนด์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  

ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

3 พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เมอืงดจีอง    

Hotel Ibis Dijon Centre 

Clemenceau, Dijon หรอื

เทยีบเท่า  

4 

เมอืงดจีอง – เมอืงเบริน์ – ย่านเมอืงเก่า – ประตูเมอืงโบราญ – บ่อหมกีรุง

เบิร์น – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – ถนนช้อปป้ิงย่าน 

Höheweg 
   

Hotel Seiler au Lac, 

Interlaken หรอืเทยีบเท่า  

5 
เมืองแองเกิลเบิร์ก - ข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์ - ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตลิส 

คลิฟ วอร์ค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล    
Hotel Holiday Inn Express, 

Luzern หรอืเทยีบเท่า  

                                                              



 
 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       MCT MCT       CDG 

  
WY818 09.10 12.05 WY131 14.10 19.45 

      

MXP       MCT MCT       BKK 

  
WY144 22.05 06.25+1 WY815 08.50 18.00 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

02 – 09 เมษายน 2566 71,990 71,990 51,990 10,000 

16 – 23 เมษายน 2566 69,990 69,990 49,990 10,000 

29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2566 71,990 71,990 51,990 10,000 

6 ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม    
Just Hotel Lomazzo Fiera, 

Como หรอืเทยีบเท่า  

7 
เมอืงมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน 

เมอืงโคโม – สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา – สนามบนิมสักตั     

8 สนามบนิมสักตั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 6 คืน : โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

03 – 10 มิถุนายน 2566 69,990 69,990 49,990 10,000 

23 – 30 กรกฎาคม 2566 69,990 69,990 49,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินมสักตั – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – ปารีส 

 

06.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

09.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.05 เดินทางถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน และรอต่อเครื่อง 



 
 

 

14.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY131  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.45 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากน้ันนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงรับสัมภาระพร้อมออกเดินทาง

ตามรายการ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป�นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ

ฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ป� ป�จจุบันปารีสเป�นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ำสมัยแห่ง

หน่ึงของโลก และเป�นสถานทีท่องเท่ียวท่ีโด่งดังแห่งหน่ึงของโลก 

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport, Paris ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day2 เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ําแซนด์ – 

พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– โรงอปุรากรปาแลการนี์เย่ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป�นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณ

แม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสท่ีเป�นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก  

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป�นสถาป�ตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์เดอ

โกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป�นสถาป�ตยกรรมสำคัญของเมืองท่ีอยู่คู่เมืองปารีส 

นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป�นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป�น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบ

รนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพ

ปกรฌัม กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป�นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

 



 
 

 

 
 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป�นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำ

เที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป�นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่

ท่ีสุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานท่ีสำคัญท่ีแม่น้ำทอดผ่าน

อย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป�นกิจกรรมที่นิยมกัน

อย่างมากท่ีจะน่ังเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป�นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีส

ต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 

 
 

นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป�นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เป�ดให้สาธารณชน

เข้าชมได้เมื่อป� พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป�นมายาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป�นพระราชวัง

หลวง ซึ่งป�จจุบันเป�นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป�นจำนวนมากกว่า 35,000  ชิ้น จาก

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. 

เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อป�ค.ศ.1988 โดยเป�นหน่ึงในโครงการท่ีริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง 

เพ่ือใช้สอยเป�นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสรา้งโดย ชารล์ 

การ์นีเย่ ตามแบบสถาป�ตยกรรมฟ��นฟูบาโรก ท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 



 
 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตท่ี 9 

ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตา่งๆ ท่ีร้านเพ่ือให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่

เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟช่ันช้ันสูง สถาป�ตยกรรมของร้านเป�นแบบอาร์ตนูโว มีโดมท่ีโดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส 

ทำให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปป��งได้ตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport, Paris ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เมืองดีจอง 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือท่ีเรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส 

สถานท่ีอันหรูหราแห่งน้ีเป�นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ท่ีเมืองแวร์ซายส์ ในป�จจุบันเป�นส่วนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ท่ีสำคญัคือ

พระราชวังแห่งน้ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อป� 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป�น 1 ใน 

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคป�จจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังข้ึนเพ่ือเป�นศูนย์กลางในการปกครอง

ของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างท้ังหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป�นพระราชวังท่ี

ประทับท่ีสมบูรณ์แบบ  



 
 

 

 

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแหง่น้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป�นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป�นต้น 

ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งท่ัวโลกยกย่องว่าพระราง

วังแวร์ซายส ์เป�นท่ีรวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสท่ีเคยกระฉ่อนโลกท้ังมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์

ซายส์ คราน้ันเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ท่ีแท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป�นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติท่ีสดุและแตล่ะห้อง

ได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall 

of Mirrors) เป�นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสารท์ ห้องน้ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 

ทรงกำกับการก่อสรา้ง 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เมืองดีจองเป�นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กัน

ดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตัง้รกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยช่ือเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมือง

ลียง และปารีส นอกจากนั้นยังเป�นที่ตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 

จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนั้นมีความเจริญรุ ่งเรืองถึงขีดสุด และเป�นอาณาจักรที่มั ่งคั ่งทาง เศรษฐกิจ 

ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การเท่ียวชมเมือง 

ท่ีพัก     Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau, Dijon ระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า               

 

 



 
 

 

 

 

Day4 เมืองดีจอง – เมืองเบิรน์ – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราญ – บ่อหมีกรงุเบิรน์ – เมืองอินเทอรล์าเก้น 

ทะเลสาบเบรียนซ์ – ถนนช้อปป้ิงย่าน Höheweg

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั ่วโมง 30 นาที) เป�นเมืองหลวง และตั้งอยู ่ใจกลางของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงป�จจุบัน และเป�น

ตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางท่ีดีมากท่ีสุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป�นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ป� 1983 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นำท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ป�ท่ีแล้ว ท่ียังคงได้เห็นสภาพบ้านเมืองแบบยุคกลางท่ี

ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แถมยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรกดโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO ในป� 

1983  

นำท่านไปต่อยังจุดชม ประตูเมืองโบราญ (Kafigturm) สุดถนน Spitalgrasse เป�นซุ้มประตูเมืองเก่าตั้งขวางถนนอยู่ มีหอนา�ิกาขนาด

ใหญ่ปลายแหลมตัง้โดดเด่นอยู่เหนือขึ้นไป เดิมเคยเป�นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองในส่วนที่เป�นที่คุมขงันักโทษ บางครั้งจึงเรียกว่า Prison 



 
 

 

Tower ถัดไปจะเป�นจัตุรัส Waisen-hous Platz ในวันอังคาร พฤหัสและเสาร์ ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. เป�นที่ตั้งตลาดนัดขายสินค้า

พื้นเมือง สารพัดอย่าง เช่น เนยแข็งหลากชนิด ไส้กรอก ผักดอก ผลไม้ งานหัตกรรมทำมือตลอดไปจนถึงของฝากของที่ระลึกให้ซื้อ

มากมาย ส่วนวันอังคารและเสาร์ เช้าถึงเท่ียง มีตลาดนัดดอกไม้ประดับและพืชผักผลไม้ ท่ี Baren Platz 

 นำท่านเยี่ยมชม บ่อหมีกรุงเบิร์น หรือเรียกกันว่า แบเรนกราเบิน (Barengraben) สร้างข้ึนเพ่ือเป�นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งน้ีคือ

เมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝ��งแม่น้ำอาเรอ ในอดีตสร้างบ่อหมีให้อยู่คู่เมืองเบิร์นมาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 15 ย้ายท่ีตั้งไปหลายแห่ง จนครั้งสุดท้ายย้ายมาตั้งท่ีตรงน้ีในป�จจุบันเมื่อป� 1996 

 นำท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake 

Brienz เป�นทะเลสาบสีมรกตท่ีเงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หน่ึงในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You 

 
 

นำท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป�นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วย

เทือกเขาเขียวชะอุ่ม อิสระให้ทุกท่านช้อบป��ง ถนนช้อปป��งย่าน Höheweg ถนนสายหลักของเมือง หรือเรียกได้ว่าเป�นแหล่งช็อปป��งท่ีอยู่

ใจกลางเมือง ตลอดระยะทางยาวกว่า 700 เมตร บริเวณรอบๆ เป�นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายสินค้านานาชนิด ร้านเสื้อผ้า

แฟชั่น นา�ิกาและของที่ระลึกขึ้นชื่อ รวมทั้งร้านอาหาร ภัตตาคาร อร่อยๆ ที่ปรุงโดยพ่อครัวช้ันนำ ตลอดสองฝ��งถนนจะได้รับการ

ประดับตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้ใตห้น้าต่าง เหมาะสำหรับเดินเลน่พักผ่อน ชมเมือง รวมไปถึงกิจกรรมและความบันเทิงทุกรูปแบบ เช่น 

การแสดงบนเวที คอนเสิร์ต การแสดงทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ และช็อปป��งได้อย่างสบายใจ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 



 
 

 

ท่ีพัก Hotel Seiler au Lac, Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  

 

Day5 เมืองแองเกิลเบิรก์ - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร ์- ถํา้น้ําแขง็ - ทิตลิส คลิฟ วอรค์ - เมืองลูเซิรน์ 

อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั - สะพานไม้ชาเปล 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engleberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่เชิง

ขุนเขา พร้อมกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดท้ังป�เป�นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทช้ันนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีต้อง

หาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับ "ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis)" 

นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเช้าโรแตร์ (Titlis Rotair) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซึ่ง

สามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา เป�นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอด

ทั้งป� ในฤดูหนาวถือว่าเป�นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยว นำท่าน เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier 

Grotto) ที่ไม่เคยละลาย มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร ให้ท่าน

อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกี พร้อมชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆโดยรอบ ท่ีถูก

ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนเป�นภาพท่ีหาชมได้ยาก หรือ เลือกสัมผัสบรรยากาศแนวหน้า

ผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ทิตลิส คลิฟ วอร์ค (Titlis 

Cliff Walk)  



 
 

 

 
 

** การเดินทางข้ึนชมยอดเขาทิตลสิ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป�นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถข้ึนชมยอดเขาทิตลสิได้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป�นการชำระ

ล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป�นสำคญั ** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน บนยอดเขาทิตลิส 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาทิตลิส ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ นำท่านรับประทานอาหารท่ี

ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียง เป�นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้า เป�นสำคัญ ** 

 



 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument 

of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป�นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการ

ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป�ค.ศ. 1792  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม

ผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป�นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป�นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดิน

ชอมเมืองและช้อปป��งตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก Hotel Holiday Inn Express, Luzern ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  

 



 
 

 

 

 

Day6 ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป�น

เอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป�นศูนย์ รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื ่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดัง อาทิ 

Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, 

Levi’s และอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป�นเมือง

ท่ีอยู่ติดกับทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทำให้โคโมเป�นเมืองท่องเท่ียวอีกเมืองนึงท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกัน ถ่ายรูป

กับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 
 

 

ท่ีพัก Just Hotel Lomazzo Fiera, Como ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 

Day7 เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองโคโม – สนามบินมิลาโน 

มลัเปนซา – สนามบินมสักตั

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป�นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และป�นเมืองสำคัญใน

ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั ้งอยู่บริเวณที่ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ชื ่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” ซึ่ง

หมายถึง อยู่กลางท่ีราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจัดให้เป�นเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส 

ลอนดอน และโรม  

  

นำท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป�นมหาวิหารที่มีสถาป�ตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่

ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป�นสญัลกัษณ์ของเมืองมิลานเป�นมหาวิหารท่ี

ใหญ่เป�นอันดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ป�เตอร์ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองวาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมือง

มิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป�นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

 



 
 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 

นำท่านเดินทางสู ่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที ่น ับเป�น

ศูนย์การค้าท่ีสวยงามหรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานู

เอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี 

และอนุเสาวรีย์ของศิลป�นชื่อดังในยุคเรอเนสซองซอ์กี 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซี่ ท่ี

อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

21.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air 

เท่ียวบินท่ี WY144 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day6 สนามบินมสักตั – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

06.40 เดินทางถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY815 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 



 
 

 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก

เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 

วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใชจ้า่ย

เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่

รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 


