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 วันท ี� 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช ั *น4 สนามบ ินสุวรรณภูมิเคาน์เต อร์

สายการบ ินเอทิฮัด (EY) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
19.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซ ูร ิก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ (EY) เที�ยวบินที� 

EY407 (19.30-23.10) / EY73 (03.15(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั�วโมง 
25 นาที (รวมเวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 วันท ี� 2  ซ ูร ิก-เม ืองเก่าซ ูร ิค LINDERHOF-มหาวิหารกรอส มุนเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  – ซ ุก 
                          หอนาฬ ิกาดาราศาสตร์-สะพานอ ิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge)-สะพานแขวน Sigriswill  
                          Panorama Bridge 

07.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองซ ูร ิค ประเทศสวิต เซอ ร์แ ลนด์  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลา
ท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) นําท่านชมย่าน เมืองเก่าซ ูร ิค LINDERHOF ประกอบไปด้วย
โบสถ์ในสมัยกลาง สถานที�โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์  (Grossmunste 
Church) ซึ�งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั 2งอยู่บริเวณริมฝั�งแม่นํ 2าลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบัน
กลายเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวของซูริค ตามตํานานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้าง หอคอย
สูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี 2ขึ 2นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ 
Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ�งใหญ่ซึ�งถูกค้นพบณ ที�แห่งนี 2ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่ง
หนึ�ง มีชื�อว่า PETERSKIRCHE หรือ ST.PETER’S CHURCH โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั 2น
เป็นที�ตั 2งของหน้าปัดนาฬิกาที�ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที�ใหญ่ที�สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกา
ของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบ สถ์ฟร อมุนสเต อร์  (FRAUMUNSTER 
ABBEY) ที�มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื�อดัง ได้แก่ Giacometti และ 
Chagall จากนั 2นนําท่าน ช้อป ปิ*งบร ิเ วณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ 2งที�หรูหราที�สุดใน
เมืองซูริค และใหญ่ที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี 2ไม่ใช่ถนนสายที�ดีที�สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั 2น 



 

แต่ยังเป็นถนนที�ดีที�สุดใน ยุโรปด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ 2ง เลือกซื 2อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั�งของ
ถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ ดังมากมาย ทั 2งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี 2ยังมี
ร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั�งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื�นสามารถ
เดินช้อปปิ 2งได้อย่างสบายใจ จนกระทั�งได้เวลาอันสมควร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที�คงความสวยงามของพื 2นหินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอ
นาฬ ิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ที�เปรียบสเหมือนสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ�งถูกสร้างขึ 2นในศตวรรษ
ที� \] นําท่านชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ ล (St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิ^สิทธ̂ิที�สําคัญของเมือง ตัว
โบสถ์สร้างขึ 2นตั 2งแต่ ค.ศ. \_`a ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง b ปี ถือเป็นหนึ�งใน สถาปัตยกรรมที�สําคัญ

ที�สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ�งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี 2ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที�สะอาด
ที�สุดในยุโรป เมืองที�มีพระอาทิตย์ตกดินสวยที�สุดใน สวิสเซอร์แลนด์อีกด้วยซึ�งจะหลงรักเมืองนี 2 พร้อมทั 2ง
ยังสามารถเยี�ยมชม ลอห์ร ิ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที�เก่าแก่ที�สุดใน
ยุโรป ร้านค้าที�ผลิตและจําหน่ายเครื�องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี�ยมที��รวบรวมแบรนด์สวิสชั 2นนํา
ระดับโลก ทั 2งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะลํ 2าค่าและเครื�องประดับหายากที�ส่วนใหญ่มีเพียงชิ 2นเดียวในโลก 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอ ินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ e แห่ง
กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ�งในเมืองท่องเที�ยวที�สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ�งใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทาง นําท่านถ่ายร ูปกับทะเลสาบเบร ียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีก



 

แห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลาย
ที�ตั 2งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 2น ต ามรอยซีร ี� ย์ด ัง  Crash Landing On You ท ี�สะพานอิเ ซ ล์ทวาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ�ง
ตั 2งอยู่ทางฝั�งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบ
หันหลังคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจทะเลสาบสีมรกต Lake Brienz อีกหนึ�งฉากที�เป็นฉาก
สําคัญของเรื�องและถือได้ว่าเป็นฉากที�ทําให้นางเอกนั 2นอยากมีชีวิตอยู่ต่อ หลังจากได้ฟังเสียงเปียโนที�มี
ชายหนุ่มนั�งบรรเลงอย่างไพเราะอยู่ตรงท่าเรือของทะเลสาบสีมรกต Lake Brienz ทะเลสาบที�มีชื�อเสียง
และสวยงามแห่งหนึ�งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบ Lake Brienz แห่งนี 2ตั 2งอยู่ถ้าทิศเหนือของ
เทือกเขา Alps ภายในเมืองเบร̂ิน และใกล้กับเมืองท่องเที�ยวชื�อดังอย่างอินเทอร์ลาเค่นประมาณ 17 กม. 
โดยในฉากนี 2จะเห็นได้ว่ายุนเซรีผู้ท้อแท้และหมดหวังในชีวิต ได้นั�งเรือเฟอร์รี�จากเมืองอินเทอร์ลาเค่น ไป
ยัง Lake Brienz สถานที� ๆ ที�เธอได้ยินเสียงเปียโนที�บรรเลงโดยสหายผู้กองนั�นเอง 
นําท่านเดินทางสู่ สะพานแขวน Sigriswill Panorama Bridge สะพานแขวน Sigriswil นี 2 เป็นสะพาน
แขวนที�มีทางเดินความยาวกว่า 340 ม. แขวนอยู่บนความสูง 180 ม. เชื�อมต่อระหว่างหมู่บ้านสอง
หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้าน Aeschlen และ Sigriswil ในรัฐเบร̂ิน (Bern) รัฐที�ใหญ่เป็นอันดับที� 2 ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ�งตั 2งอยู่ระหว่างเมือง Thun และอินเทอร์ลาเค่น ซึ�งคุณสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที�แสน
สวยงามของทะเลสาบ Thun Lake รวมไปถึงเทือกเขาเบอร์นีสอีกด้วย 
“พวกเรา…เจอกันกี�ครั�งแล้วเนี�ย” อีกหนึ�งฉากที�ใครหลายคนฟิน จนจิกหมอนขาดไปไม่รู้ กี�ใบแล้ว กับ
ฉากที�ยุนเซรีชวนสหายผู้กองโดดงานแล้วไปชื�นชมวิวบนสะพานแขวนแห่งหนึ�งในเกาหลีใต้ โดยฉากนี 2
สหายผู้กองยังเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ�งที�เขาเคยขอให้เธอนั�นถ่ายรูปกับคู่หมั 2นให้บนสะพานแขวน Sigriswil 
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้หญิงคนนั 2นกําลังกล้า ๆ  กลัว ๆ และพยายามที�จะกระโดดลงจาก
สะพานแขวน แต่สหายผู้กองได้ขัดจังหวะซะก่อน ซึ�งผู้หญิงคนนั 2นแน่นอนว่าคือ ยุนเซรีนั�นเอง 

 
 



 

 
เย็น  ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที� Hotel Krebs, Interlaken หร ือเท ียบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ0 ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก) 
 

 วันท ี� 3  แองเก ิลเบ ิร์ก-สถานี ANGELBERG TALSTATION TISLIS-ยอดเขาทิตลิส-GLACIER      
                           CAVE ถํ *านํ *าแข ็งที�สวยงาม-สะพานแขวน TISLIS CLIFF WALK-ลูเซ ิร์น-ลูกาโน   

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 



 

ออกเดินทางสู่ เม ืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที�ถือได้ว่าใจกลางที�สุดของยุโรป ตั 2งอยู่บนความสูงถึง 1,000 
เมตรเหนือระดับนํ 2าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชื�นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบท
ของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้า ม่านลูกไม้สีขาว ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที�งดงามที�สุด
แห่งหนึ�ง นําคณะขึ 2นกระเช้าขึ 2นสู่ ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที�สูงที�สุด
ในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับ กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที�มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก (กระเช้า

หมุนรอบตัวเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นําท่าน
สัมผัสกับ ถํ *านํ *าแ ข็ง  Glacier Grotto ที�มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที�สุดถึง 15 เมตร 
บันทึกภาพภายในถํ 2านํ 2าแข็งที�หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา แล้วอิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว้าง หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวน
บนยอดเขาที�สูงที�สุดในยุโรปรวมถึงการเลือกซื 2อสินค้าที� ร้านขายของที�ระลึกและ ลานหิมะซึ�งเป็นชั 2น
บนสุดซึ�งจะเป็นชั 2นที�ท่าสามารถเดินยํ�าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ�งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอัน
สมควรนําท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก 

กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 



 

นําท่านเดินทางสู่ เม ือ งลูเ ซิร์ น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที�มีนักท่องเที�ยวมากที�สุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี มีทะเลสาบ ภูเขา ที�สวยงามท่ามกลางหุบเขา อากาศริมทะเลสาบ
เย็นสบาย รอบๆเป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริม
ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั�ง เช่นกุหลาบและทิวลิป ให้
ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ 2งที�มีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื�อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน 
เอ็มบาสซี� ร้านขายของที�ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตตามอัธยาศัย นําท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวร ีย์ส ิงโต(Lion 
Monument) ซึ�งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส 
ซึ�งทํางานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที� 16 แห่งฝรั�งเศส จากนั 2นชม สะพานไ ม้ชาเปล
(Chapel bridge) ซึ�งข้ามแม่นํ 2ารอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ที�เก่าที�สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี 
เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที�แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ
โบราณ เชื�อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี�ยมกลางนํ 2าที�จั�วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื�อ งราว
ประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระ

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ2งที�มีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื�อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี� 
ร้านขายของที�ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ2งสินค้าชั 2นดี ที�มีชื�อเสียงตามอัธยาศัย 
จากนั 2นนําท่านเดินทางสู่เม ืองลูกาโน่  (LUGANO) เมืองที�เต็มไปด้วยดอกไม้และธรรมชาติที�สวยงาม 
ตัวเมืองแห่งนี 2ล้อมรอบด้วยภูเขาและติดกับแม่นํ 2า จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและทํากิจกรรมในฤดูร้อนกับ



 

ครอบครัว เช่น ว่ายนํ 2า พายเรือ และ ปีนเขา ในฤดูใบไม้ผลินักท่องเที�ยวมักจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆ
เพื�อเก็บบรรยากาศอันสวยงามของเมืองแห่งนี 2 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย ็น ณ ภัตตาคาร  
 พ ักที� HOTEL DE LA PAIX LUGANO หร ือเท ียบเท่าระด ับ 4 ดาว 
 

 วันท ี� 4  ทะเลสาบลูกาโน-ช ็อปปิ*ง FOXTOWN OUTLET-ทะเลสาบโคโม-เบลลาจิโอ-เวนิส 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

นําท่าน อิสร ะช้อปปิ*งต ามอัธย าศัย  ณ ฟ อกซ์ทาวน์ (FOXTOWN OUTLET) ที�ตั 2งอยู่ในพื 2นที�
สวิสเซอร์แลนด์ ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้าแฟชั�น เน้นขายสินค้าลด
ราคา ให้ท่านช้อปปิ2งสินค้าแบรนด์เนมชื�อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, 

ARMANI, BURBERRY เป็นต้น นําท่านเดินทางสู่ เมือ งโคโม่ (COMO) (50 กิโลเมตร) ซึ�งเป็นเมือง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที�มีชื�อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที�ได้ชื�อว่า
เป็นทะเลสาบที�สวยงามที�สุดของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม่ นําท่านล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ที�
ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที�ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั�งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที�สวยงาม 
ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกําแพงธรรมชาติที�สร้างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี 2 เทือกเขาแอลป์นั 2นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทําให้สามารถเล่น
สกีหิมะได้ตลอดเวลา นี�คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั�วโลกหลั�งไหลมาท่องเที�ยว 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 2นนําท่านเดินทางสู่ เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม ลักษณะของเมืองจะ
เป็นทางเดินขึ 2นบันได ซึ�งจะมีร้านค้าต่างๆ ตั 2งเรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของที�ระลึก 



 

เครื�องใช้ ของตกแต่งบ้าน ร้านขายชีส ผลิตภัณฑ์จากชีส ฯลฯ ที�มีอยู่ตามถนนเล็กๆ ในเมือง และด้วย
บ้านเรือนที�มีสีสันสดใสทําให้คุณถ่ายรูปได้ไม่รู้ เบื�อ นําท่านเดินทางสู่เม ือ งเวนิส (Venice Mestre) ฝั�ง
แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเวนิส ถูกสร้างขึ 2นจากการเชื�อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเข้า
ด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็น
เมืองที�ใช้คลองในการคมนาคมมากที�สุด มีอาคารร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั 2งเดิมตั 2งริมคลองเวนิส
ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสายนํ 2าและเมืองแห่งสะพาน 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย ็น ณ ภัตตาคาร  
 พ ักที� HOTEL NOVOTEL MESTRE หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 วันท ี�  5 เวน ิส-ท่าเร ือตร อนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มหาวิหารซานมาร์โค 
 พระราชวังดอจส์-สะพานทอ ดถอนใจ-มิลาน 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ท่าเร ือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื�อโดยเร ือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนักท่องเที�ยวหลายๆคน  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   พ ิเศษ!!! เมนูสปาเก็ตตี *หมึกด ํา 



 

ชมความสวยงามของจัตุร ัสซานมาร์โค(Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที�รายล้อม
ด้วยสถานที�สําคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค(St. Mark's Basilica) เดิมที�เป็นโบสถ์ส่วนตัว
ของผู้ครองเมืองในสมัยนั 2น พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวังซึ�งประกอบด้วย
ห้องที�ประทับ เรือนรับรอง ห้องทรงงาน ห้องดนตรี ห้องลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซึ�งจะมีสะพานทอด
ถอนใจ(Bridge of Sighs) ที�เชื�อมต่อกับคุก ถ่ายรูปกับลีโอเน่(Lione) รูปปั2นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อม
ถือหนังสือ ซึ�งถือเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี 2
พร้อมทั 2งช้อปปิ2งสินค้าที�มีชื�อเสียงมากมายอย่างเช่นเครื�องแก้วมูราโน่ ซึ�งที�นี�เป็นศูนย์กลางการผลิตมา
ตั 2งแต่ศตวรรษที� 10 พร้อมทั 2งให้ท่านได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วที�มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกด้วย ***

อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื�อเสียงโด่งดังไปทั�วโลกชมความงามสุดแสนโร
แมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม)*** 
จากนั 2นนําท่านเดินทางสู่เม ืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั 2งอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื�อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั�นชั 2นนําของโลกอีกเมืองหนึ�ง เช่น เดียวกับ
ปารีสและนิวยอร์ค อีกทั 2งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย นําท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน
ศักดิ^สิทธ̂ิของเมือง ชมมหาวิหาร ดูโอ โม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนี 2สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที�ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ�มสร้างในปี ค.ศ.  \]ab แต่



 

กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า _�� ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที�ทําจากหินอ่อนจํานวน \]� ยอด 
และมีรูปปั2นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า e,e_� ชิ 2น ยอดที�สูงที�สุดมีรูปปั2นทองขนาด _ เมตรของพระแม่
มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ 2งสินค้าแบรนด์ เนมชื�อดังของโลก อาทิเช่น LV, 
PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที�แกลลอเร ีย วิคเตอร์เอ ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) 
ที�ตั 2งร้าน Prada ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที�ระลึกจากด้านในซึ�งเป็นอาคารกระจกที�
เก่าแก่และสวยงาม 

เย็น ร ับประทานอาหารเย ็น ณ Chinese Restaurant 
พ ักที� Hotel Holiday Inn Milan Assago ระด ับ 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 

 

 วันท ี� 6  ม ิลาน-สนามบ ินมิลาน 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบ ินเมืองมิลาน เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

09.25 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบ ินเอทิฮัด(EY) เที�ยวบินที� EY147 (09.25-
19.45) / EY402 (22.35-08.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั�วโมง 40 นาที (รวม
เวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�อง 

 วันท ี� 7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

กําหนดการ เดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่  เด็ก พ ักเด ี�ยว 
เสาร์-ศุกร์ 14-20 พฤษภาคม 65 78,999.- 78,999.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤด ูกาล 
 

 

เง ื�อนไขการให้บร ิการ  
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั 2น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื�อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั 2ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธ̂ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ 2น 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
กลับถึงไทย ค่าที�พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทัวร์  
ดูรายชื�อโรงแรม SHA+ ได้ที� https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 



 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั 2นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั 2งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที� 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั 2งหมด 

7. ค่านํ 2าหนักกระเป๋า (นํ *าหนัก 20 กิโลกร ัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสาย 
อัตราไม่รวม 
1. ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หร ือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


