
  



  



 

 

 

Day 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอสิตันบูล(มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศชั้น  …สายการบินเทอร์กิชแอร์ไลนโ์ดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ   สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 8 กก.
สมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง 30 กก. 

23.00น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตนับูลโดยเท่ียวบิน TK069 

05.15น.เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตนับูล(เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตนับูล(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนด ์- มิลาน อิตาลี - จตัุรัสกลางเมือง - มหาวหิารมิลาน -
ศูนยก์ารคา้ Galleria Vittorio Manuele II – อนุสาวรียเ์ลโอนาโด ้ดาเวนชี - ถนนแฟชัน่ 
Monte Napoleone 

   Hotel Ibiz Milano 
Centroหรือเทียบเท่า 

3 มิลาน –เวนิส - ถนนชอปป้ิง –จตุรัสซนัมาร์โก - มหาวหิาร – หอระฆงั – หนาฬิกา - มหา
วหิารซานตามาเรีย - พระราชวงัดอจด์– สะพานถอนหายใจ - สะพานริอลัโต 

   Russott Hotelหรือ
เทียบเท่า 

4. เวนิส–ฟ็อกซ์ทาวน์เอาทเ์ลต็– ลูเซิร์น -สะพานไมช้าเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของ
ฝาก Casagrande - กาํแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town 

   Ibis bud get Luzern หรือ
เทียบเท่า 

5. กรินเดลวาลด ์– ข้ึนกระเชา้ลอยฟ้า - นัง่รถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ทาง
รถไฟ - อุโมงคน์ํ้ าแขง็ - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม ์- ธารนํ้ าแขง็อาเลท็ช ์- เลาเทอร์บรุน
เนิน – นํ้ าตกชเตาบบ์คั - ชอปป้ิงเอาทเ์ลต็ 

   The Hey Hotelหรือ
เทียบเท่า 

6. ซูริค- ถนนชอ้ปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ - จตัุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค – โบสถโ์กรสมึนส์เทอร์- 
ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอิสตนับูล 

    

7. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป 
TK069 BKK-IST 23.00น. –05.15น. 

TK1907 IST-ZRH 08.10น. –10.00น. 

ขากลบั 
TK1910 ZRH-IST 18.50น. - 22.50น. 

TK402 IST-BKK 01.45น. - 15.25น. 



Day 2 ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนด์ - มิลาน อติาล ี- จัตุรัสกลางเมือง - มหาวหิารมิลาน -ศูนย์การค้า Galleria 
Vittorio Manuele II – อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชี - ถนนแฟช่ัน Monte Napoleone 

08.10น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวติเซอร์แลนดโ์ดยเท่ียวบิน TK1907 

10.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริคสวติเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) 

มลิานหรือ มีลาโน เป็นเมืองเอกของแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ถือเป็นนครท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากกรุงโรม 

จตัุรัสกลางเมือง เป็นจตัุรัสหลกัของเมืองมิลานท่ีลอ้มรอบไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร การบริการมากมายใหเ้ลือกใชบ้ริการ อีกทั้งยงัลอ้มรอบไป
ดว้ยอาคารสาํคญัๆ รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอยา่ง มหาวหิารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากมหาวหิารเซนส์ปีเตอร์ของโรม และGalleria 
Vittorio Emanuele II หา้งสรรพสินคา้คา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย 

อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชีเป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างเพ่ือระลึกถึงจิตรกรเอกท่ีโด่งดงั ตลอดช่วงชีวติของเขานั้นไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะมากมาย 
แต่ผลงานท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดก็คือรูปภาพโมนาลิซา ท่ีวาดข้ึนประมาณปี ค.ศ. 1500  

 

 



ถนนแฟช่ัน Monte Napoleoneเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่บนถนนในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และเป็นถนนท่ีหรูหราแถมแพงมากท่ีสุดใน
ทวปียโุรป เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูปพร้อมซ้ือและเปล่ียนใส่ไดเ้ลย ร้านเพชรพลอยสุดเร่ิดหรู ร้านเส้ือผา้เฟอร์ทาํจากขนสตัว ์และ
ร้านขายของเก่าท่ีหายาก รวมทั้งร้านอีกมากมายซ่ึงตั้งอยูบ่นสอง ฝ่ังถนนในมิลานน้ี  

เทีย่งบริการอาหารเทีย่งSetbox 

ค า่บริการอาหารเทีย่งณ ภัตตาคารแนะน าเมนู "ไอตมิ Gelato"  

พกั Hotel Ibiz Milano Centroหรือเทยีบเท่า 

  



Day 3 มิลาน –เวนิส - ถนนชอปป้ิง –จตุรัสซันมาร์โก - มหาวหิาร – หอระฆงั – หอนาฬิกา - มหาวหิารซานตามาเรีย - 
พระราชวงัดอจ์ด– สะพานถอนหายใจ – สะพานริอลัโต 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรั้บฉายามากมาย ตั้งแต ่เมืองแห่งสายนํ้ า เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสวา่ง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และท่ี

สาํคญั ยเูนสโก ยกให ้เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก 

จตุรัสซันมาร์โก เป็นจตัุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองเวนิส ตั้งอยูบ่นเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี รุ่มรวยดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีมีมายาวนานและรายรอบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมสวยงาม 



มหาวหิารเซนต์มาร์กเป็นมหาวหิารท่ีไดรั้บสมญานามวา่ Chiesa d’oroหรือโบสถ์

ทองตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 11 เป็นตวัอยา่งอนัสาํคญัของสถาปัตยกรรมแบบไบแซน

ไทน์ซ่ึงตั้งอยูบ่นจตัุรัสซนัมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ์
โรมนัคาทอลิกระดบัมหาวหิารประจะเขตอคัรบิดรเวนิสในประเทศอิตาลี 

หอระฆงั San Marco Campanile เป็นหน่ึงในมุมมองท่ียอดเยีย่มท่ีสุดของเมืองเว

นิส สถานท่ีท่ีจะช่วยใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบ 360 

องศาจากส่วนของระฆงัท่ีคร้ังหน่ึงนกัวทิยาศาสตร์คนดงัอยา่งกาลิเลโอไดเ้คย

สร้างช่ือเสียงไว ้

หอนาฬิกาเซนต์มาร์คเตม็ไปดว้ยความประหลาดใจ ท่ีดา้นบนมีรูปป้ันทอง

สมัฤทธ์ิของชายหนุ่มและชายชราท่ีตีระฆงัในช่วงเวลาหน่ึง ดา้นล่างเป็นสิงโต

พร้อมหนงัสือ - สญัลกัษณ์ของเมือง ดา้นล่าง - พระมารดาของพระเจา้กบัทารก
พระเยซู; ภายใตพ้ระมารดาของพระเจา้ - นาฬิกาสีนํ้ าเงินทองสุดหรู 

  



มหาวหิารซานตามาเรียเป็นหน่ึงในส่ีของมหาวหิารเอกของคริสตจกัร

โรมนัคาทอลิคและเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และเป็นหน่ึงในหา้ของมหาวหิารอคัรบิดร ท่ีมีส่ีมหาวหิารเอกรวมกบัอีกหน่ึงมหา
วหิารนกับุญลอวเ์รนซ์ท่ีอยูน่อกกาํแพงเมือง 

พระราชวงัดอจ์ดเป็นพระราชวงัขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สาํหรับเป็นท่ีพกัของดยคุผูป้กครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยูท่ี่แลนดม์าร์คสาํคญั

ของเมืองอยา่งจตัุรัสซนัมาร์โก และมีภายในติดกบัมหาวหิาร St Mark’s Basilica ซ่ึงเป็นโบสถห์ลกัของเมืองเวนิสอีกดว้ย 

สะพานถอนหายใจ เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสท่ีเช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอจ ซ่ึงวงัแห่งน้ีมีคุกขงันกัโทษอนัน่าสะพรึงขวญัอยูช่ั้นใตดิ้น

โดยถูกเช่ือมดว้ยทางเดินแคบๆ ไปยงัสะพานขา้มคลองน้ีเพ่ือเขา้สู่แดนคุมขงั สะพานแห่งน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นกัโทษท่ีเดินขา้มสะพานก่อนท่ีจะหมดอิสรภาพ 

  



สะพานริอลัโต เป็นสญัลกัษณ์อีกอยา่งของเมืองเวนิส สะพานขา้ม Grand Canal ท่ีเก่าแก่และสวยงามทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

เป็นจุดถ่ายภาพท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง จุดเด่นของสะพานรีอลัโตคือมีหลงัคาคลุมสะพานท่ีสวยงาม และยงัเป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พนั
ปีก่อนคริสตกาล 

เทีย่งบริการอาหารเทีย่งณ ภัตตาคาร 

ค า่เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย                                                                                                   

พกัRussott Hotel หรือเทยีบเท่า 

  



Day 4 เวนิส–ฟ็อกซ์ทาว์นเอาท์เลต็– ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - ก าแพง
เมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ฟ็อกซ์ทาว์นเอาท์เลต็เอาท์เลต็ในร่มขนาดใหญ่ใกลช้ายแดนสวติเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี ร้านคา้กวา่ 160 ร้าน พร้อมดว้ยแบรนดช์ั้นน ากวา่ 250 
แบรนดต์ั้งอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดไ้ม่วา่สภาพอากาศดา้นนอกจะร้อนหรือหนา 

จดันาํท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวติเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไว้
ดว้ยกนั 

สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14มีความยาว 204 เมตร สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี 
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่นํ้ า “รอยส์”ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี 
 

 



BUCHERER SHOPร้านขายนาฬิกาท่ีดงัท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์จดัเป็นพิพิธภณัฑน์าฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, PIAGET, 

TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และขา้งนอกหา้งสามารถเดินช็อปกนั บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และ
ขายขนม(ของฝาก) และท่ีระลึกร้านดงัอยา่ง 

 
 

 
ร้านของฝาก Casagrandeหา้มพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของท่ีระลึกจากสวสิมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหวา่ มีดทหารสวสิ (แกะสลกั
ฟรีเม่ือซ้ือ) นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อคโกแลต และอ่ืนๆอีกมาก 
ก าแพงเมืองเก่าอยูบ่นเนินเขายาว 850 เมตร  สร้างในปี 1386 ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีถ่ายรูปกบั 
สิงโตแห่งลูเซิร์นเป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวติเซอร์แลนดส์ร้างข้ึนเพ่ือเป็นการเชิดชู เกยีรตแิละระลกึถงึเหล่าทหารในความกลา้หาญ
ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้าทีซ่ึง่สว่นใหญ่เป็นชาวลเูซริน์ 
สถานีรถไฟลูเซิร์นเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีตอ้งมาเช็คอินเม่ือมาเยอืนลูเซิร์น...     

เทีย่งเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

ค า่ แนะน าอาหารขึน้ช่ือของสวติเชอร์แลนด์ เมนู "ฟองดู"  

พกั Ibis bud get Luzern หรือเทยีบเท่า 



Day 5 กรินเดลวาลด์ – ขึน้กระเช้าลอยฟ้า - น่ังรถไฟสู่จุงเฟรา - พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น า้แข็ง - ยอด
เขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน า้แข็งอาเลท็ช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน – น า้ตกชเตาบ์บัค  

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทาง สู่ กรินเดลวาลด์นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ ขึน้กระเช้านั่งรถไฟชมววิเทือกเขาแอลป์ เพ่ือมุ่งหนา้สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค  เป็น
สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปสูงถึง 11,332 ฟตุ และเม่ือมาถึงส่ิงแรกท่ีแนะนาํคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณียท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในยโุรป 

นาํท่านชมพพิธิภัณฑ์ประวตัศิาสตร์ทางรถไฟท่ีจดัแสดงอยูใ่นอุโมงคแ์ละยงัมี อุโมงค์น า้แข็งท่ีมีการแกะสลกันํ้ าแขง็ตามจุดต่างๆใหช้มอีกดว้ย 
จุดชมววิ ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europeใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาท่ีสูงท่ีสุดในสวสิเซอร์แลนด ์ และท่านจะไดส้มัผสักบั
หิมะขาวโพลนพร้อมชมทศันียภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 

 



เทีย่งบริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจุงเฟรา 

เลาเทอร์บรุนเนินเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ ลอ้มรอบไปดว้ยยอดเขาสามเกลอ อยา่งเทือกเขา Eiger, Monchและ 
Jungfrau 

น า้ตกชเตาบ์บัคเป็นนํ้ าตกมีช่ือเสียงในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน นํ้ าตกไหลออกมาจากหุบเขาท่ีความสูง 

297 เมตร ถือเป็นนาํตกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบัสามในประเทศ 

ค า่เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

พกัที ่The Hey Hotelหรือเทยีบเท่า 

  



Day 6  ซูริค- ถนนช้อปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ - จัตุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค – โบสถ์โกรสมึนส์เทอร์- ท่าอากาศยานซูริค – 
ท่าอากาศยานอสิตันบูล 

 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทาง สู่เมืองซูริคสู่ยา่นชอ้ปป้ิงบานโฮฟสตราเฟอร์ศูนยก์ลางยา่นการคา้ท่ีแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นถนนคนเดินท่ีคึกคกั
ท่ีสุดของซูริคเพียบพร้อมดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Dior เส้ือผา้ กระเป๋าเคร่ืองประดบั นาฬิกา ร้านขายของท่ี
ระลึก ช็อคโกแลตสวติ 
แวะเช็คอิน จตัุรัสเมือง ทะเลสาบซูริค เป็นจุดสาํคญัของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1881 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ท่า
อากาศยานซูริค  

18.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอสตนับูล 

22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล เพื่อทาํการเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม(ิมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

01.45 น. เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเท่ียวบินTK1910 

15.25 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ :ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม  โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ภูมิอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ)  
กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

26 กรกฎาคม– 1 สิงหาคม 65 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 

59,777.- 57,777.- 9,977.- 

23 – 29 สิงหาคม 65 64,777.- 62,777.- 9,977.- 
20-26 กนัยายน 65 64,777.- 62,777.- 9,977.- 
18 – 24 ตุลาคม 65 
(วนัปิยมหาราช) 

64,777.- 62,777.- 9,977.- 



 



 



  



 



  



 

 


