
BHT9220416 ทวัรย์โุรป สวิตเซอรแ์ลนด ์สวรรคแ์ห่งยโุรป 7 วนั 4 คืน   



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานอาบูดาบี (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)    

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเอทิฮดั  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

21.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบีโดยเที่ยวบินท่ี EY 407 

00.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง)   

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์- เมืองชฟัเฮาเซิน – น ้าตกไรน์ - กรุง
เบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน ้าตาล – City of Fountain - บา้น
ไอน์สไตน์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่าเบิร์น - โลซานน ์

   

Aquatis Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

3 เซอร์แมท – นัง่รถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต (ไม่รวมตัว๋หากสนใจกรุณาแจง้ใน
วนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บ./ท่าน) – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - หมู่บา้นเซอร์
แมท 

  แนะน า 
Hotel Derby Zermatt หรือเทียบเท่า 

★★★  

4. รถไฟกลาเซีย เอก็ซ์เพรส - เมืองบริก - พระราชวงัสตอ็คคาลเปอร์ - เลาเท
อร์บรุนเนิน - น ้าตกสเตาบบ์คั - ทะเลสาบเบรียซ์ - หมูบ่า้นอเิซลทว์าลด ์- 
อินเทอร์ลาเคิน 

   

Stella Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

5. เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเชา้360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถา้น ้าแขง็พนัปี - 
สะพานแขวนบนหนา้ผา - ลูเซิร์น - สะพานไมช้าเปล - BUCHERER 
SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – สิงโตแห่งลูเซิร์น – ชอ้ปป้ิงยา่นเมือง
เก่าลูเซิร์น - ซูริค 

  แนะน า 

Holiday Inn Express Zurich Airport หรือ
เทียบเท่า 

★★★★ 

6. ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี     
7. ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป 
EY 407 BKK – AUH เวลา 21.05 – 00.30น. 

EY 073 AUH - ZRH เวลา 02.30 – 05.50น. 

ขากลบั 
EY 074 ZRH - AUH เวลา 10.30 – 19.30น. 

EY 402 AUH - BKK เวลา 21.45 – 07.20น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 30 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
1,999บ./kg.ต่อขา มีทั้งหมด 4 ขา สามารถซ้ือเป็นขาได ้(หากต้องการซ้ือน ้าหนกัเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง) 



Day 2 ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชัฟเฮาเซิน – น ้าตกไรน์ - กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน ้าตาล 

– City of Fountain - บ้านไอน์สไตน์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่าเบิร์น – โลซานน์ 

02.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนดโ์ดยเท่ียวบินท่ี EY 073 

05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัฟเฮาเซิน เมืองเลก็อนัเงียบงบ แต่เป่ียมดว้ยมนตเ์สน่หอ์นัดึงดูด ตั้งอยูท่างตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนดบ์รรยากาศใน

เเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนดท่ี์เงียบสงบเเต่เเฝงไวด้ว้ยความเก่า 

น ้าตกไรน์ ถือก าเนิดขึ้นในยคุน ้าแขง็เม่ือราว 17,000 ปีท่ีแลว้ เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน ้ามากถึง 600 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที 



เดินทางสู่ กรุงเบิร์น เป็นเมืองหลวง และตั้งอยูใ่จกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความโดดเด่นอยา่งน่าประทบัใจของเมืองเก่าสร้างขึ้น
ตั้งแต่ยคุกลาง ซ่ึงถูกอนุรักษไ์วจ้ากอดีตจนถึงปัจจบุนั และเป็นตวัอยา่งผงัเมืองของสมยักลางท่ีดีมากท่ีสุดในทวีปยโุรป น าท่านถ่ายรูปกบั มหา
วิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถส์ไตลก์อธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งน้ีคือเมืองหมี ตน้ก าเนิดมาจากหมีสีน ้าตาล 4-5ตวั อาศยัอยูภ่ายใน

ริมบ่อฝ่ังแม่น ้าอาเรอ  



อิสระให้ท่านตามล่าหาน ้าพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain ถ่ายรูปกบั บ้านไอน์สไตน์ เป็นท่ี อลัเบิร์ตไอนสัไตน์ นกัดาราศาสตร์ช่ือกอ้งโลก

ชาวเยอรมนัใชค้ิดคน้วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพนัธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมยัใหม่ถูกเขียนขึ้นท่ีน่ี ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นหอ

นาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบา้นเรือนแบบยคุกลางท่ีสร้างดว้ย หินทราย 

เมืองโลซานน์ เป็นเมืองหลวงของรัฐโว (Vaud) มีลกัษณะเป็นเมืองเลก็ ๆ ท่ีตั้งอยูติ่ดกบัทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวา

ประมาณ 60 กิโลเมตร  มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ดว้ยมีภูเขาโอบลอ้ม พร้อมทั้งทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝร่ังเศส 

เพราะเมืองโลซานน์อยูใ่กลก้บัชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรือนของโลซานนเ์ตม็ไปดว้ยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมยั

ศตวรรษท่ี 12-14 บรรยากาศเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใตดิ้นให้บริการอยา่งทัว่ถึง เป็นศนูยก์ลางกีฬาโอลิมปิกท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ

โลก และยงัเป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนดด์ว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Aquatis Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 3 เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้เขากอร์เนอร์แกรต (ไม่รวมตัว๋หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บ./ท่าน) – ชมวิวยอดเขา

แมทเทอร์ฮอร์น – หมู่บ้านเซอร์แมท 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ เซอรแ์มท เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ทีไ่ดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทำงอำกำศ ยำนพำหนะในเมอืง
ไม่ใชน้ ้ำมนัชือ้เพลงิมเีพยีงรถมำ้และรถไฟฟ้ำเท่ำนัน้ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหใ้ชไ้ดใ้นเมอืงนี้  

จากนั้นนั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรต (ไม่รวมตัว๋หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บ./ท่าน) เพื่อ ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

โดยสถานีรถไฟตั้งอยูใ่นเมืองเซอร์แมท สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีท่ีอยูด่า้นบนสุดของยอดเขากอร์เนอร์แกรต เรา

สามารถถ่ายรูปคู่กบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ไดอ้ยา่งสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 



หมู่บา้นเซอรแ์มท เตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ ของฝำกทีร่ะลกึรำ้นอำหำรชื่อดงั ถนนชอ้ปป้ิง โบสถ์ประจ ำเมอืง และจุดถ่ำยรปู เขำแมทเทอร์
ฮอรน์ อสิระใหท้่ำนสมัผสัอำกำศบรสุิทธิ ์ชอ้ปป้ิง เกบ็ภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั  

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่  

พกั Hotel Derby Zermatt หรือเทียบเท่า  

  



Day 4 รถไฟกลาเซีย เอก็ซ์เพรส - เมืองบริก - พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - น ้าตกสเตาบ์บัค - 

ทะเลสาบเบรียซ์ - หมู่บ้านอเิซลท์วาลด์ - อนิเทอร์ลาเคิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสรถไฟด่วนท่ีว่ิงช้าท่ีสุดในโลก (Glacier Express) เป็นรถไฟท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึงรถไฟสาย

น้ีจะเร่ิมท่ี เมืองเซอร์แมตต(์Zermatt) ท่ีตีนเขาแมตเทอร์ฮอร์น แลว้แล่นผา่น เมืองบริก (Brig), เมืองอนัเดอร์แมต (Andermatt), เมืองโอเบอร์รัลพ์

พาส (Oberalppass), เมืองคูร์ (Chur) ระยะทาง 274 กิโลเมตร ใชเ้วลาว่ิงถึง 8 ชัว่โมง ดว้ยความทนัสมยัของรถไฟ ขบวนตูโ้ดยสารปรับอากาศท่ี

มีขนาดใหญ่ ทาดว้ยสีแดง มีหนา้ต่างใสขนาดใหญท่ี่ถูกออกแบบให้เป็นแบบพาโนรามา เพื่อให้สามารถชมวิวไดร้อบดา้น  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบริก หรือช่ืออยา่งเป็นทางการว่า บริก-กลิส เป็นเมืองประวติัศาสตร์และเทศบาลในเขตบริก ในรัฐวาเลใน

สวิตเซอร์แลนด ์ชม พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ เป็นปราสาทในBrig-Glisประเทศสวิสเซอร์แลนด ์สร้างขึ้นระหว่างปี 1658 ถึง 1678 โดย 

Kaspar Stockalper พ่อคา้ผา้ไหมแห่งเมือง Brig พระราชวงั Stockalper เป็นอาคารส่วนตวัท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนดใ์นขณะนั้น เป็นมรดก

ทางวฒันธรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนดท่ี์มีความส าคญัระดบัชาติ  



เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน อยูใ่นเมืองเมืองอนิเทอร์ลาเคนิ รัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นหมูบ่า้นท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาสูงชนั 

แถมยงัมีน ้าตก น ้าตกสเตาบ์บัค ไหลลงมาจากหนา้ผา ย่ิงท าใหท้ศันียภาพของหมู่บา้นแห่งน้ีสวยอลงัการมากขึ้นไปอีก เป็นเร่ืองท่ีน่าอิจฉา

ชาวเมืองท่ีน่ีจริง ๆ เพราะเหมือนไดช้มวิวน ้าตกตลอด 24 ชัว่โมง 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวท่ีมีหมู่บา้นเลก็ๆ ตั้งเรียงรายอยูริ่มฝ่ัง พวกเราสามารถไปเดินเล่น หรือขีจ่กัรยานตามเส้นทางริม
ทะเลสาบไดเ้ลย บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุด เดินเพลินเลยทีเดียว 



หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์ หมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ ท่ีสวยงามจนไดรั้บฉายาว่า 'ไข่มุกแห่งทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) ใน Bernese 

Oberland' หมู่บา้นมีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนมาในตวัทะเลสาบ มีปราสาทเก่าแก่ Schloss Seeburg ตั้งตระหง่านสวยงามอยูท่ี่ปลายแหลม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อนิเทอร์ลาเคิน เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจงุเฟรายอร์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะ

ปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์

เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นตน้ ช็อคโกแลต,มีดพบั VICTIORINOX 

ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก,เคร่ืองหนงัแบรนดเ์นม,นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ 

ค ่า บริการอาหารค ่ามือ้พเิศษ เมนู "ฟองดู"   

พกัที่ Stella Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า 



Day 5 เมืองแองเกลิเบิร์ก - ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลสิ - ถ้าน ้าแข็งพนัปี - สะพานแขวนบนหน้าผา - ลูเซิร์น - 

สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande–สิงโตแห่งลูเซิร์น–ช้อปป้ิงย่านเมืองเก่าลูเซิร์น-

ซูริค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบิร์ก ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส เป็นกระเชา้แห่งแรกของโลกท่ีหมุนรอบตวัเองได ้360 องศา เพื่อให้ท่านไดช้ม
ทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุง่สู่ ยอดเขาทิตลิส ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ส ารวจ ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ถ่ายรูปกบั
ช่วงเวลามหศัจรรยไ์ปกบั สะพานแขวนบนหน้าผา ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยโุรปเช่ือมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระใหท้่านสนุกกบั
กิจกรรมสุดมนัซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได ้เช่น ไอซ์ไฟล์เออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนวท์ูบบิ้ง (ค่าใชจ้่ายไม่รวมในรายการ
ทวัร์)                                                        

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไว้

ดว้ยกนั 

สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นท่ีมีอายกุว่า 800 ปี 
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้า “รอยส์” ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี 

BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาท่ีดงัท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์จดัเป็นพิพิธภณัฑน์าฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, 
PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และขา้งนอกห้างสามารถเดินช็อปกนั บริเวณรอบๆ เป็นร้าน
นาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และท่ีระลึกร้านดงัอย่าง 



ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของท่ีระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส 

(แกะสลกัฟรีเม่ือซ้ือ) นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อคโกแลต และอ่ืนๆอีกมาก 

สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนดส์ร้างขึ้นเพ่ือเป็นการเชิดชูเกยีรตแิละระลกึถงึเหล่ำทหำรในควำมกลำ้หำญ 

ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้ำทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นชำวลูเซริน์  

น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น  

  



น าท่านเดินทางสู่ ซูริค เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า แนะน าอาหารค ่า ย่านลูเซิร์น 

พกัที่ Holiday Inn Express Zurich Airport หรือเทียบเท่า 



Day 6 ท่าอากาศยานซูริค– ท่าอากาศยานอาบูดาบี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้ภายใน
สนามบิน 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยเท่ียวบิน EY 074 

19.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง)  

21.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน EY 402 

 

Day 7 ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

01 – 07 ตุลาคม 65 66,777.- 64,777.- 15,777.- 
02 – 08 ธันวาคม 65 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
69,777.- 67,777.- 15,777.- 

24 – 30 ธันวาคม 65 
(วันปีใหม่) 

69,777.- 67,777.- 19,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



   



  



 





  



 


