
 

 

รหัส ITV1902062 

ทัวรอิตาลี สวิตเซอร แลนดฝร่ังเศส 9 วัน 6 คืน (QR) 
จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี   หอเอนปซา   เกาะเวนิส   จตุัรัสซานมารโค 
โบสถเซนตมารก   สะพานริอัลโต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทัวรสุดคุม!!  
 

 
อิตาลี : ชมความยิ่งใหญ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกที ่โคลอสเซี่ยม ชิลๆถายรูปกับ หอเอนป
ซา  
ชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค โบสถเซนตมารก เดินชมตัวเมืองจนถึง
สะพานริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิส จากนั้นนําทานสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของ
เมืองมิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน อิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังของโลก อาทิ
เชน LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล  
 

 
สวิต : เยือนเขากรินเดอรวาล เฟยรส สถานที่ถายทําละคร ลิขิตรัก เมืองลูเซิรน เมืองทองเที่ยว
ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz 
เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด 
พับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตนยอดเขาทิตลิส  /เมืองลู 
ชมสิงโตหิน  แกะสลัก/สะพานไมชาเปล 
 

 
ฝรั่งเศส : กรุงปารีสเมืองที่ไดขึ้นชื่อเรื่องคสามโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัส
คองคอรด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ ช็องเอลิเซ แลวไปลองเรือบาโตมุชที่แมนํ้าแซน ชอปم�ง
แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต  
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 0-2 ป 
)พักกับผูใหญ 2

ทานไมเสริมเตียง( 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมาย

เหต ุ

06 -14 ต.ค. 62 55,900 
 
 
 
 
 

เด็กอายุ 0- 2 ป/
Infant 

15,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กอายุ 0- 2 ป/

Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  
07-15 ต.ค. 62 55,900 12,500 25  
17- 25 ต.ค. 62 55,900 12,500 25  
24 -01 พ.ย. 62 55,900 12,500 25  
31 ต.ค.- 08 พ.ย. 
62 55,900 12,500 25  

07-15 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  
14-22 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  
21-29 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  
28 พ.ย.-06 ธ.ค. 
62 55,900 12,500 25  

05-13 ธ.ค. 62 55,900 12,500 25  
23- 31ม.ค.63 52,900 12,500 25  
06-14 ก.พ. 63 49,900 21 ,500 25  
13-20 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  
20-28 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  
27 ก.พ.- 06 มี.ค. 
63 52,900 12,500 25  

05-13 มี.ค. 63 54,900 12,500 25  
12-20 มี.ค. 63 55,900 12,500 25  
19-27 มี.ค. 63 55,900 12,500 25  

**ราคาไมรวมคาวีซา+บริการ   4,000 บาท ** 
 



 

 

สายการบิน กาตาร QATAR AIRWAYS (QR) 
เที่ยวบินขาไป     QR839 BKK-DOH 21.05-00.40+1 //  

QR115 DOH-FCO 02.00-06.55 
เที่ยวบินขากลับ   QR038 CDG-DOH 22.40-06.00+1 //  

QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 
 

 
17.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก

ช้ัน4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรที่น่ัง โหลดสัมภาระ 

21.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา  โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ 
QR839 

00.40 น     .เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  

 
02.00 น. นําทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

QR115  
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นําทานผาน

ขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง และพิธีการ
ทางศ ุ ลกากรและ
ตรวจรั บสั มภาร ะ
เรียบรอยแลว นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักรและ

วันที่หนึ่ง     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง     สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาล ี- นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตป
เตอร – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนตนิ - นํ้าพุเทรวี ่– 
บันไดสเปน -ปซา                           อาหารเที่ยง,เย็น                                                                                                                        



 

 

ที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ วา“โป�ป” นํา
ทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter Basilica แหงนครรัฐ
วาติกัน ที่งดงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยังไดรับการ
ตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหาวิหารเปน
ลานกวางเรียกวา St.Peter’s Square ประกอบไป
ดวยนํ้าพุ 2 ดาน และเสาโอเบลิกส 1 ตน ลอมรอบไป
ดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไม
รวมคาเขา Vatican Museum และ Sistine Chapel 
) จากนั้น นําทานเดินทางสู กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที) เมืองหลวง
ของประเทศอิตาล ีอดีตแหงจักรวรรดิโรมันท่ียิ่งใหญมาเมื่อกวา 2,000 ป  ชื่นชมกับ
สถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 
7 สิ ่งมหัศจรรยของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปน
สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญตั้งอยูใจกลางกรุงโรม 
เริ ่มสร างข ึ ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซ ียนแหง
อาณาจักรโรมันและสรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิ
ติตัสในคริสตศตวรรษที่1 หร ือประมาณป ค.ศ.80 
อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัด
โดยรอบไดประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันนั้นเปน ประตูชัยคอนสแตน
ติน (Arch of Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หน่ึง 
โดยสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เปนซุมประตูที่ใหญที่สุดของ
โรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากน้ัน นําทานชม นํ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมี
รูปปم�นของเทพเจาเนปจูนตั้งโดดเดนอยูกลางนํ้าพุ เปนหนึ่งในสัญลักษณที่สําคัญของ
กรุงโรม เปนสถานที่นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร
เร่ือง Three Coins in The Fountain  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่1)  



 

 

บาย นําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บันไดสเปน (Spanish steps) เปนบันไดที่กวาง
ที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตาม
สถานฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณน้ัน ไดรับการ
ออกแบบโดยสถาป นิกชาว อิตาเล ี ยน  ชื่ อ 
Francesco de Sanctis เริ่มสรางเมื่อป คศ.
1723 แล  ว เสร ็ จ ในป  คศ .1725 ถ ือ เปน
สัญลักษณอีกอยางหนึ ่งของกรุงโรม นอกจาก
ความสวยงามอลังการกว างขวางของบันไดส ูง 138 ขั ้นท ี ่ล อมรอบไปดวย
สถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสนี้ยังตอตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไป
ดวยร านแบรนดเนมมากมาย ทั ้ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, 
Fendi, Ferragamo,Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, 
Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอื ่นๆ เปนตน จากน้ัน
เดินทางสู เมืองฟลอเรนซ Florence (ระยะทาง275 ก.ม./4.30ช.ม) ตั้งอยูบนฝم�ง
แมน้ําอารโน (Arno River) ปจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเปนเมืองที่มีช่ือเสียงทางดาน
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเปนอันดับตนๆของโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) (ม้ือที่2)  
   ที่พัก: Best Western Plus CHC Florence  ระดับ 4* หรือระดับใกลเคียง

กัน   
(ชื่อโรงแรมที ่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3)  

นําทานเดินทางสู เขตเมืองเกา ของฟลอเรนซ ที่ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก 
เมื ่อป ค.ศ. 1982 นํา
ทานเดินชมความสวยงาม
บริเวณ มหาวิหารฟลอ
เรนซ (Florence Cathedral ) ถายภาพดานนอก เปนมหาวิหารเกาแกที่มีอายุ
มากกวา 800 ป เปนมหาวิหารที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง
ในอิตาลี อีกทั้งยังเปนมหาวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 
ในอิตาลีรองลงมาจากมหาวิหารเซนตปเตอรที ่รัฐ
วาติกัน และยังเปนมหาวิหารที่ใหญทีสุ่ดอันดับที ่4 ใน
ทวีปยุโรปอีกดวย จากนั้นนําทานชมจัตุรัสชิกนอเรีย 
(piazza della signoria) เปนจัตุรัสสวยงามดวยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียง
รายอยูดานหนาของพระราชวังเวคคิโอ เชน รูปแกะสลักเพอรซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณ
ต อ น บั ่ น ค อ เ ม ด ู ซ  า  ร ู ป แ ก ะ ส ลั ก เ ฮ อ ร  คิ ว ลี ส  แ ล ะ ร ู ป ส ลั ก  the Rape                                               
of the Sabine Women จากนั้นพาทานชม สะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเกาแกที่สุดของเมือง เปนสะพานเดียวของฟลอเรนซที่รอดพนการ
ทําลายจากชวงสงครามโลกมาได ทอดขามแมน้ําอารโน ซึ่งอดีตเปนแหลงขายทองคําที่
เก าแกของฟลอเรนซและยังคงอนุรักษบรรยากาศแบบดั ่งเดิมไวได อยางดี ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแมนํ ้าอารโน ไหลผานนครที่ยังคงรักษาสถาปตยกรรม
โบราณไวอยางนาชื่นชม สะพานเกาแกที่สรางขึ้นเพื่อใชในการสัญจรขามแมนํ้าอารโน 
บนสะพานนั้นเปนที่ตั้งของอาคารรานคา ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายงานศิลปะ อัญมณี 
และของที่ระลึกจํานวนมากอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก ชอปปم�งตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทา86ก.ม./1.30 ชั่วโมง) 

วนัที่สาม  เมืองฟลอเรนซ – มหาวิหารฟลอเรนซ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปซา - 
จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี – หอเอนปซา- เมือง เมสเตร                                   
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น  



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่4) 
บาย นําทานชม จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del Duomo หรือ

ท ุ  งม หัศจรรย  เป  นบริ เ วณที่
ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองป
ซ า และเป นที ่ตั ้งของมหาวิหาร
เกาแกที ่มีขนาดใหญที่สุด และนํา
ท  า น ช ม ถ  า ย ร ู ป  1 ใ น  7 สิ่ ง
มหัศจรรยของโลก หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรูป
กับหอเอนปซาที่สรางขึ้นเพื่อเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการเริ่มตน
ของการสรางถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีก
รวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน
เรื่องแรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย จนถึง เวลานัดหมายนําทานดินทาง
สูเมืองMestre (ระยะทาง321 ก.ม./ 5 ชั่วโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 5)    
   ที่พัก:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับ
ใกลเคียง  
 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

วันที่สี่    เมสเตร –เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโค – โบสถเซนตมารก – สะพานริอัลโต -  
มิลาน  

              อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น         



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส Venice (ระยะทาง10 ก.ม./ 20 นาที) เมืองเวนิสถูกส
รางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน
มากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ
เทีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียต
ริก เดินทางถึง ทาเรือตรอนเคตโต (ใช
เวลาในการนั่งเรือประมาณ 30 นาที ) 
เปนทาเรือที่มีเรือบริการในการเดินทาง
ไปในที่ตาง ๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ นับเปน
เมืองที่คลองมากกวาถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก นําทานนั่งเรือสู เกาะเวนิส (Venice 
Island) ดินแดนแสนโรแมนติก นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค 
(Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่
ขึ้นชื่อวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในอิตาลี ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ
เซนตมารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เปนโบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัย
นั้น พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโตตัวใหญติดปก
พรอมถือหนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพาน
ริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพานแรกที่ขาม Grand Canal 
(คลองแกรนดคาแนล) สัญลักษณอีกอยางของเมืองเวนิส งานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึง
ความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม สะพานขาม Grand Canal ที ่เกาแกและ
สวยงามทําใหเปนที่รูจักของ  นักทองเที่ยวมากที่สุด เปนจุดถายภาพที่สําคัญแหงหน่ึง 
จุดเดนของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพาน และยังเปนยานการคาเกาแกของ
เมืองมาตั้งแตพันปกอนคริสตกาล (ไมรวมในคาทัวร กรณีตองการนั่งกอนโดลา 
สามารถติดตอที่ไกดราคาลําละ 120 ยูโร 1 ลําสามารถนั่งไดสูงสุด 4-6 ทานคะ 
ลองประมาณ 30 นาที)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น) (ม้ือที่7)  
บาย  นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน(ระยะทาง2768 ก.ม./ 4 ช่ัวโมง) 

เมืองใหญเปนอันดับสองรองจากกรงุโรม ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีชื่อเสียง
ในดานแฟช่ัน ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันชั้นนําของโลก ในลักษณะ



 

 

เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลี
อีกดวย  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 8)  
   ที่พัก:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรือระดับใกลเคียง  
 (ช ื ่อโรงแรมที ่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่9) 

จากนั้นนําทานไปชม พา
มาชมอาคารที ่ท ําการ
ของ City Hall เมืองมิ
ลาน อิตาลีช่ือ Palazzo 
Marino ปาลาซโซ มา
รีโน จากนั้น นําทานสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของ
เมืองมิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di 
Milano) (ถายรูปดานนอก) มหาวิหารนี้สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวามีความใหญโตเปน
อันดับสามของโลก เริ่มสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 400 ป ดาน
นอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�นหินออน
จากสมัยตางๆ กวา 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตรของพระแมมา
ดอนนา  เปนสงาอยูจากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังของโลก 
อาทิเช น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเร ีย วิคเตอร เอ ็มมาน ูเอล 
(Galerie Victor Emmanuel) (ราน Prada รานแรกของโลก) ทานสามารถถายรูป
เปนที่ระลึกจากดานในซึ่งเปนอาคารกระจกที่เกาแกและสวยงาม 

วันที่หา   มิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล – เมืองลู
เซิรน- ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไมชาเปล                                              
 อาหาร เชา,เที่ยง     



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพ้ืนเมือง)  (ม้ือที่10)  
บาย น ํ า ท  า น สู  เ ม ื อ ง ล ู เ ซิ ร  น  (Lucerne)ป ร ะ เ ท ศ

สวิตเซอรแลนด (ระยะทาง244ก.ม./3.30 ช.ม.) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่
ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้น นําทาน
ชมสิงโตหิน  แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวติทีเ่กิดจากการปฏิวัติใน
ฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel 
Bridge) ซึ ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน
แมนํ้ารอยส )Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิตตลอดแนว
สะพาน  จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน 
ช็อคโกแลต, เครื ่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี ่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน 

 (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
  ที่พัก:  Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  
หรือระดับใกลเคียง  
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่11)  

วันที่หก   เมืองลูเซิรน – ยอดเขา Grindelwald First – กรุงเบิรน - เมืองเบอซ็องซง                  
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น         



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดอรวาล (Grindelwald) (ระยะทาง86 ก.ม./1.30 ช.
ม.) จุดเริ่มตนของเสนทางที่เรียกวาเปนหนึ่งใน
เสนทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอรแลนดนําทานขึ้น
กระเชาสูดานบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร 
สู  กรินเดอร วาล เฟ ยร ส (Grindelwald 
First) (สถานที่ถายทําละคร ลิขิตรัก) พระเอก
แหงขุนเขาดานกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเตน นํา
ทานเดินเลียบหนาผาเฟยรส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหนาผาสูงชม
ทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร จนเดินสู
บริ เวณจ ุดชมวิวพาโนราม า โดยทิสโซต  
(Tissot) จ ุดชมวิวที ่ให ท านได พบสุดยอด
ทัศนียภาพพาโนรามา บนระเบียงชมวิวที่ยื่น
ออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร  
อิสระตามอัธยาศัย ทานสามารถเล ือกทํา
กิจกรรมตางๆ มากมายซึ ่งจะมีปรับเปลี ่ยนในแตละฤดูกาล เชน First Flyer  / 
Snow Sledge / ปم�นจักรยาน เปนตน (ไมรวมในคาทัวร ) หรือทานสามารถเดินไป
ชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช เวลาเดิน
ประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปดใหชมตั ้งแตกลางเดือน พ.ค. –  ต.ค.เทานั้น ) 
*Grindelwald First จะปดช วง 28 ตค.-23 พย. พีเร ียดที่ตรงวันตองขอ
อนุญาติเปลี่ยนโปรแกรม เปน ยอดเขา  Harder Kulm แทน* ยอดเขาฮารเดอร 
คูลม (Harder Kulm) เดินทางโดยรถลางขึ ้นบน ภูเขาลูกนอยแหงเมืองอินเทอร
ลาเกน ที่ความสูง 1,322 เมตร ดื่มดํ่าบรรยากาศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร (Eiger) 
, เม้ินซ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau) ที่ถูกขนาบดวยสองทะเลสาบ อันเปนที่มา
ของช่ือเมือง คือทะเลสาบเบรียนส และ ทูน ใหทานไดเดินสูสะพานชมวิวอันตระการตา 
สามขุนเขาแหงแดนจุงเฟราน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองบนยอดเขา)  (มื้อที่
12)  
บาย นําทานเดินทางลงสูดานลาง จากน้ัน นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) (ระยะทาง75 

ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศตั ้งอยู ใจกลางประเทศสวิตเซอรแลนด
สวิสเซอรแลนด มีแมนํ้าอาเร (Aare) ลอมรอบตัว
เมือง เสมือนเปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 
ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก 
สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสร างกําแพงและ
สะพานขามที ่สามารถชักขึ ้นลงได มีประชากร
ประมาณ 130,000 คน มียานเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติคเต็มไปดวย
อาคารเกาอายุ 200-300 ป จากนั ้น นําทานถายรูปกับนาฬิกา ไซท กล็อคเค 
(ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของยานเมืองเกาเบิรน ถูกสราง
ขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปที่มีโชวใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปจจุบัน
เปนหนึ่งในสัญลักษณที่มีชื ่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิรน มหาวิหารเซนตวินเซนต
รัทเฮาส (ทาวนฮอลล) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงของกรุงเบิรน ถูกสรางขึ้นในชวง
ระหวางป 1857-1902 ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเดน
ดวยโดม ที่มีความสูง 64 เมตร จากนั้นหากมีเวลา อิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูก
ในรานคาปลอดภาษี )Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกา
หร ือกระเป �า เคร ื ่องหนัง จนได เวลาอันสมควร เดินทางสู   เม ืองเบอซ็องซง 
(Besancon) (ระยะทาง180 ก.ม./3ช.ม.) หรือ บีซันซ เปนเมืองหลวงและเมือง
สําคัญของจังหวัดดูและของแควนฟร็องช-กงเต ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส 



 

 

เบอซ็องซงตั้งอยูไมไกลจากพรมแดนสวิตเซอรแลนด ตัวเมืองตั้งอยูตรงโคงแมนํ้าดูซึ่ง
เปนสาขาของแมน้ําโรน 

เย็น      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 13)  
  ที่พัก:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรือระดับใกลเคียง (ชื่อโรงแรมท่ี
ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14)  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู McArthurGlen Troyes ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, 
ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 
(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง ) 

บาย เดินทางสูกรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/3.30 ช.ม.( เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที ่ส ุด กร ุงปารีสเปนหนึ ่งในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรง
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําทานลองเรือบาโตมุช 
( Bateaux Mouches Cruise) ไ ป ต า ม
แมนํ ้าแซนที ่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมนํ้า เปน
อีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 

เย็น      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
(อาหารทองถิ่ย) (ม้ือที่ 15)  

วันที่เจ็ด   เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารีส – ลองเรือบาโตมุช  
  อาหาร เชา,เย็น         



 

 

  ที่พัก:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรือระดับใกลเคียง  
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่16) 
นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายส (22ก.ม/40 นาที( จากนั้น นําเขาชมความงดงาม
ของ พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยาย
ในพระราชวัง) ที ่สรางขึ ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 
ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลัก
และเครื ่องเรือน ซึ ่งเปนการใชเงิน
อยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆ
ของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตร
บรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 
73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราช
เคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที ่14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัด
งานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชม
หองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิน
โปเลียนที่ยิ่งใหญ นําทานเดินทางกลับ กรุงปารีส (22ก.ม/40 นาท(ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารทองถิ่น)  (ม้ือที่17)  

วันที่แปด  ปารสี - พระราชวังแวรซายส - พิพิธภัณฑลูฟวร - หอไอเฟล - ประตูชัย
ฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ  - - ชอปปم�งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต -   ทาอากาศ
ยานนานาชาต ิปารีส ชารล เดอ โกลด  

              อาหาร เชา,เที่ยง  



 

 

บาย นําทานถายภาพดานนอก พิพิธภัณฑลูฟวร 
(Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที ่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก ปจจุบันเปน
สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 
ชิ ้น ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื ่อกองโลก 
อย  า งภาพวาด โมนาลิ ซ า (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna 
of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด 
ดาวินช,ี รูปปم�น The Victory of Samothrace 
หรือ รูปปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมี
ร ูปป นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือ�م
รองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณ
ลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปน
รูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูป
เปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเรื่อง The Da Vinci Code จากนั้น 
นําถายรูปเปนที ่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที ่โดดเดนสูง
ตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 ที่บริเวณ
จัตุรัสทรอคคาเดโร นําทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ (Champs 
Elysees) ซึ ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัย  นโปเลียน นําชมและ
ถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในป   ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.
1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836  จากนั้น นําทานชอปปم�งตอที่ หางสรรพสินคา
ชื ่อดังไดอิสระเลือกซื ้อสินคาแฟชั ่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี )Duty Free 
Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากนั้นพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง
กรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต )Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือก
ซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุง



 

 

ปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง 
อาทิ เช น  Rolex, Omega, Tag Heuer เป นตน 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินปารีส 
ชารล เดอ โกลล 

18.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน
ปารีส ชารล เดอ โกลล เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษTีax 
Refund กอนการเช็คอิน) 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR038  
 

06.00 น.   เดินทางถึงทาอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเคร่ือง  
08.35 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR838 
19.20 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ

ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 

วันที่เกา  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                



 

 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  

- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท (รวม
มัดจํา29,000 บาท) 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจํา
คาทัวร 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกตั๋วหรือวีซา
ออกใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจง
เทาน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง )ายุเหลือมากกวาจะตองมีอ 6 เดือนกอน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับ

ติดวีซาไมตํ่ากวา หนา3** (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ  ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  

 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม
สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และ
ในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  
 
 



 

 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ

พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณี

หองพักในเมืองที่ระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดที่
พักในเมืองใกลเคียงแทน 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า กาตารแอรเวย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น

เครื่องได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ
บินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียก
เก็บ  

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทาง
ไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครอง
เบ้ืองตน ดังนี้  

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 

2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 
บาท 

คารักษาพยาบาลตอเนื่องในประเทศไทยผูเอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 
บาท 



 

 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทาํ
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัท
นําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการ
ซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  

7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา

โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 

และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
6.น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ

ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

1 2 . การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ ่งความ
คุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว  ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความ
คุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 
เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน(ประเทศอิตาลี)  

ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ 
 **ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย 

** 
1. พาสปอรต ที่ยงัไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุ

กรุณานําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2- 3 หนาเพื่อติดวีซา  หากมี
พาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปน
เอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต  



 

 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3. 5*  3cm จํานวน 2 
ใบ และมีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรปู หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดับ ตอง
เปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

3. เอกสารสวนตัว 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ )ถามี(  แปลเปน

ภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนสมรส   /สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูสมรสเสียชีวิต(  

แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล )ถาเคยทีการเปลี่ยน(  แปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
)กรณีเด็กอายุตํ่ากวา(20ป แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนา

พาสปอรตบิดา-มารดา  
4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดย

ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอ
ลางานเพื ่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั ้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
ภาษาอังกฤษ 
4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ 
หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน  1 เดือนกอนยื่นวี
ซา  ตองเปนภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น พรอมประทับตราบริษัท โดย
ชื่อลูกคาท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่
มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษัทฯ) คัดลอกไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทานั้น(  
4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือ
สถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน 
ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน  1 เดือนกอนยื่นวีซา( 



 

 

 เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป 
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมี

ใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็ก
ไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
ทั้งบิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดินทางไปดวย ตองไป
ทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู   ) พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา ( โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง   และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย กรณีเด็กที่
บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมอํีานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมา
ดวย  
4. 5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส   / ใบหยา  / ใบมรณะ  ) กรณีคูสมรสเสียชีวิต (
)ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสาม ี จะตองมี
จดหมายรับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ      พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือน
ปเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดวยกัน( 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน( 
ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา 
แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัด
สัมภาษณ 
**ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวย 

** 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

a. หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ 



 

 

ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ 
ไมเกิน 15 วันกอนยื่น ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. 3 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง
ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย
และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน
จดหมายดวย  

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่
แนบมาใหอยางถูกตอง เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม
สามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซาได 

รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตร
ของผูเดินทาง  
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูต
มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลยพนิิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถ
ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ

แปลเอกสาร** 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน กรอกขอมูลเปน)

(ภาษาอังกฤษ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       
.............................................................................................................. 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   
.............................................................................................................. 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถาม)ี          
.............................................................................................................. 
4. วัน-เดือน-ปเกิด   ..............................................  อายุ ............. ป    
สถานที่เกิด ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญิง 
 
5. ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
...................................................................................................................................... 
................................................. รหัสไปรษณีย  ....................  
อีเมลแอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................   
โทรศัพทบาน .......................................................... 
 
6. อาชีพปจจุบัน ....................................................  
ตําแหนง ...................................................................... 
7. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการคาขาย  
โปรดระบุอยางชัดเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย .............  
โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...................................  



 

 

อีเมล .......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดหลัก 
......................................................................................... 
      แหลงท่ีมาของรายไดนั้น 
..........................................................................................................................  
10. สถานภาพ    ⃣   โสด    ⃣   สมรส    ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 
 
11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถาม)ี .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานทีเ่กิด ...................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ ..................  
ออกให ณ ประเทศ ................... 
เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ ..................  
ออกให ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย 
............................................................................................................ 
16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                      ไมเคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ 
หากทราบ (  ...........................................) 

 



 

 

17. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  
ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่  ..............................................  
ถึงวันที่  ..................................................  
 

18. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                      ไมเคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ 

หากทราบ (  ………………………………………) 
 

19.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  )เหตุผลในการปฏิเสธ( .................................................................  

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
           ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให 

(บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษัท/องคกร) 
เช็คเดินทางกรุณาระบชุื่อ ................................................... ........... 

     บัตรเครดิต    
    เงินสด 

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมด เจาหนาที่จะตองกรอกใน
แบบฟอรมออนไลนของทาน ** 

- หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพ่ือดูประวัติการเดินทางของทาน 
- หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทาน

เปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ช่ือบริษัท / ตําแหนงของทาน  / ลักษณะงาน / รายได
ตอเดือน  
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น 
 
 



 

 

 
 


