
 

 

  

 11 วนั อติาล ี– ซานมารีโน – สวติเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส   

 

 
 มีนาคม - มถุินายน 2566 

 เร่ิมต้น 129,900 บาท   

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่ รวมทิปต่างๆแล้ว)  

มิลาน – ดูโอโม  – ปอร์โตฟีโน – ปิซ่า – ฟรอเรนส์ – ซานมารีโน – เวนิส – เวโรนา – ทิราโน่  
รถไฟเบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส -  เซนต์โมริตส์ - ยอดเขา Diavolzezza  - วาดุซ – ซูริค – กอลมาร์  

สตารสบูร์ก - TGV ปารีส – ล่องเรือแม่น า้แซนต์ - ปารีส - พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace)  
 ดสีนีย์แลนด์ – La Vallee Village Outlet ปารีส – หอไอเฟล – มงมารตร์ – พพิธิภณัฑ์ลูฟว์  

La Samaritaine shopping Mall - ปารีส (พกัค้าง 2 คนื) 
 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท :  17-27 ม.ีค. 66  
ราคาทวัร์ 135,900 บาท : 10 – 20 เม.ย. 66 / 26 พ.ค. – 5 ม.ิย. 66 / 16 – 26 ม.ิย. 66 
 



 

 

  

 11 วนั อติาล ี– ซานมารีโน – สวติเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส   
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - มิลาน 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงมสักตั 
ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน (ใช้
เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าทา่นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Novotel Milano Malpensa Airport**** หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง  มิลาน – ดูโอโม  – ปอร์โตฟีโน - ปิซ่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม (Duomo) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง
จากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิกและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวหิารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่
มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น
ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นขา้งของจตุัรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล
เรีย วติโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระใหท้่านถ่ายรูป 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง ปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 185 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.)  
 
 



 

 

  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ช.ม.) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจ
นวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิง
เขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด น าท่านชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ติน 
(St. Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตัวโบสถ์นั้ นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมาก
พอสมควร จากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่
สมยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และยงัเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมือง ปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 144 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 
1.30 ชม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั AC Hotel Pisa**** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม ปิซ่า - ฟรอเรนส์ - ซานมารีโน   



 

 

  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเท่ียวชม จตุัรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) ท่ีตั้งของ หอเอนเมืองปิซ่า ( Leaning Tower Of 
Piza)  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก และเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี กาลิเลโอทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้น ก็คือ 
เขาไดพ้ิสูจน์วา่ ของสองช้ินซ่ึงหนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยลงจากท่ีสูงจะตกถึงพื้นพร้อมกนั โดยเล่ากนัวา่เขาไดใ้ช้
หอเอนแห่งปิซ่าเป็นสถานท่ีทดลอง โดยปล่อย กอ้นหินกอ้นใหญ่กบักอ้นเล็กจากหอเอนลงมาพร้อมกนั หอเอนปิ
ซ่า คือ หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีน ้ าหนักประมาณ14,500 ตนั โดย
เอกลกัษณ์ และสาเหตุท่ีท าใหห้อระฆงัแห่งน้ีได้้ ป็นส่ิงมหศจัรรยขอ์งโลกนั้น คือการท่ีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไป
ทางเหนือประมาณ 3.97องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี1174 แต่เม่ือ สร้างข้ึนไปเพียง 3 ชั้นฐานอาคารก็
เกิดการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก และตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ าอาร์โน ท าให้ดินมีความช้ืน
และเหลวกว่าปกติ อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพ และเลือกซ้ือของท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ 
(Florence) (ระยะทาง 89 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองฟลอเรนซ์ เมืองต้นต ารับศิลปะแบบเรเนสซองส์ อีกทั้งยงัเป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินซี และไมเคิล แองเจโล น าท่านเขา้สู่ย่านเมืองเก่าเมืองฟลอเรนซ์ ซ่ึง
เป็นเมืองศูนยก์ลาง แห่งศิลปะในยคุเรเนซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปใน เขตเมือง (เขตเมือง
เก่าปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะ แลว้เร่ิมเดินชม เมืองโดยเร่ิมตน้จาก จตุัรัสของดูโอโม่ หรือ มหาวิหารซาน
ตามาเรีย เดล ฟิโอเร ท่ีโดดเด่นด้วยยอดโดมท่ีกล่าวกันว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก หอระฆังกัม ปานีเล และวิหาร
ประกอบพิธีรับศีลจุ่ม ท่ีมีประตูแห่งสรวงสวรรค ์หรือ Paradise Door หรือประตูทองค า ถดัไปเป็นจตุัรัสซินญอ
เรีย ท่ีตั้งของ ศาลาว่าการเมือง และเป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่าสามศตวรรษ  ชม สะพานเวคคิโอ
สะพานเก่าแก่แห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้ าอาร์โน จากนั้น ให้ท่านได้ซ้ือหาเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง สินคา้ประเภท



 

 

  

 

เคร่ืองหนัง กระเป๋าถือ และสินค้าอ่ืนๆ มากมาย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) 
(ระยะทาง 189 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) 

 
น าท่านเท่ียวชม รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) หรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกช่ือหน่ึงคือ 
"สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิ่งซานมารีโน" เป็นประเทศในยุโรปใตบ้นเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบโดยประเทศ
อิตาลี เป็นหน่ึงในจุลรัฐยุโรป น าท่านเยือน Palazzo Pubblico ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรม
โกธิก ซ่ึงมีความสวยงามมาก ท่ีเป็นจุดเด่นของศาลาวา่การแห่งน้ีก็คือ   หอระฆงั ซ่ึงมีการติดตั้งนาฬิกาเอาไวด้ว้ย 
จากนั้นเดินไปตามย่าน  Avenue ท่ีน่ีเป็นถนนสายหลกัท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรือน หรือ
แมแ้ต่อาคารส านกังานท่ีสร้างข้ึนมาอยา่งมีเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงาม
ของเมืองซานมารีโน ท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Titano/ San Marino Grand Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
วนัทีส่ี่ ซานมารีโน – เวนิส - เวโรนา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


 

 

  

 

 น าท่านเดินทางสู่ นครเวนิส เมสเตร้ ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ในแควน้เวเนโต ้(ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เมืองท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ  สุดเมืองหน่ึงของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่
ตะวนัออกของยโุรปในอดีต  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านลงเรือเดินทางสู่ นครเวนิส  เมืองท่ีไดรั้บการขนานนาม วา่ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก หน่ึงในเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดในประเทศอิตาลี ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะ และยงัไดรั้บฉายาอ่ืนๆ ไม่ว่า
จะเป็น เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง เมืองท่ีเกิดจากการเช่ือหมู่เกาะขนาดเล็ก
ประมาณ 118 เกาะเขา้ดว้ยกนั บริเวณทะเลสาบเวเนเซีย  น าท่านชมความงามของ มหาวิหารเซนต์มาร์ค โบสถ์
ส าคญัแห่งเมืองเวนิสท่ีเร่ิมสร้างข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยุคข้ึนไวด้ว้ยกนั ตั้งแต่ไบ
เซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธิค จนถึงเรอเนสซองซ์ หลงัคาของมหาวหิารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่าของศาสนา
อิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ประดับโมเสกสีทองอร่ามตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จึงได้รับสมญานามว่า 
“Church of Gold” มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 เลยทีเดียว ถ่ายรูปกบั พระราชวงัดอจ เป็นพระราชวงัสไตลโ์กธิคขอ
งดยุคผูค้รองเมืองเวนิส ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 ภายในพระราชวงัประดบัด้วยทองค า และมีภาพจิตรกรรม
มากมาย นอกจากความสวยงามโอ่อ่าน้ี ชั้นใตดิ้นของวงั ยงัมีคุกขงันกัโทษ ซ่ึงถูกเช่ือมดว้ยทางเดินแคบๆ ไปยงั
สะพานขา้มคลองสู่แดนคุมขงั สะพานแห่งน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of 
Sighs) ตามอาการของนกัโทษท่ีเดินขา้มสะพานและก าลงัจะหมดอิสรภาพนัน่เอง ช่ืนชมกบับรรยากาศอนังดงาม
ของนครเวนิส เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงกบัสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ หรือเลือกนั่งจิบกาแฟอิตาลี ท่ีจตุรัสเซนต์
มาร์ค ใหท้่านสัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกดว้ยการนัง่เรือ กอนโดร่า Gondora (ไม่รวมในรายการทวัร์) 

 ไดเ้วลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Verona Fiera**** หรือเทยีบเท่า  
 



 

 

  

 

วนัทีห้่า เวโรนา – ทริาโน่ – รถไฟเบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส -  เซนต์โมริตส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเวโรนา เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม
โดยองคก์าร UNESCO มีสมญานามวา่ Little Roman  ท่ียงัคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมยัโรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
เวโรนา เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางศิลปะ และวฒันธรรมเก่าแก่ โรงละคร และโอเปร่าในโรงละครกลางแจง้ท่ีมี
มาแต่โบราณ ท าให้เมืองน้ีเป็นตน้ก าเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเฉพาะโศกนาฏกรรม
ต านานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต  เท่ียวชม บา้นของจูเลียต Casa di Giulietta  ถ่ายรูปท่ีระเบียงบา้นหลงัน้ี บริเวณ
ก าแพงของบา้นเต็มไปด้วยขอ้ความบอกรัก และค าอธิษฐานเก่ียวกบัความรักเขียนทบักนัไปมาจนแทบไม่เห็น
พื้นผิวก าแพงเดิม ชม รูปป้ันจูเลียต เอามือไปลูบหน้าอกดา้นซ้ายแลว้อธิษฐานขอให้รักสมหวงัย ัง่ยืน ไดเ้วลา น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (Tirano) (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) น า 
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักับทศันียภาพขุนเขาและทะเลสาบ ในภูมิภาคอิตาลีตอนเหนือ ซ่ึงเรียกได้ว่ามี
ธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยเฉพาะช่ือเสียงของทะเลสาบท่ีแมแ้ต่ดาราฮอลิวูด้หลายคนต่างก็มาซ่ึงวิลลา เป็นบา้นพกั
ตากอากาศ จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองทิราโน เมืองแห่งเส้นทางการเดินรถไฟสายโรแมนติกอีกสาย “รถไฟสาย
เบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส” นัน่เอง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
บ่าย น าท่านสัมผสับรรยากาศ นัง่รถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานีเมืองทิราโน มุ่งหนา้สู่

สถานีปลายทางเซนตม์อริส ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกเม่ือ
ปี ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 
อุโมงค ์ไต่ระดบัเป็นขั้นๆสู่ความสูงกวา่ 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ 
ยาว 110 เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน 9 ซุ้มโคง้ คลา้ยกบัสะพานส่งน ้ าโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้



 

 

  

 

ลดระดบัลงมาจากเชิงเข่าสู่พื้นราบ  ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซ่ึง
เส้นทางรถไฟสายน้ีไดรั้บการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เม่ือปี ค.ศ.2008  (หาก
รถไฟเบอร์นีน่าเอก็ซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะเดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตโ์มริตส์ (St. Moritz) เมืองท่ีอยูใ่นหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่นส่วน
หน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงท่ี 1,775 เมตรเหนือน ้ าทะเล ซ่ึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอดภูเขา 
Piz Bernina ตระหง่านสูงท่ีสุด ท่ีระดบั 4,049 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เมืองเซนตโ์มริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน 
คือ ส่วนท่ีอยูบ่นเขา และส่วนท่ีราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยูต่รงกลาง เมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง
และศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตั้งอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและ
อยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Laudinella**** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห่ก เซนต์โมริตส์ - ยอดเขา Diavolzezza  - วาดุซ - ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอนเตรสซีนา (Pontresina ) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  น าท่าน
ข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Diavolzezza ท่ีมีความสูง 2,978 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ชมวิวของธารน ้ าแข็งอายุนับ
หม่ืนปี หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นแพะภูเขาท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพบนยอดเขา 
พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี  



 

 

  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ 
ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 38,200 คน มีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 160 
ตารางกิโลเมตร อยูใ่นทวีปยุโรปกลางระหวา่งสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาษา
ราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หน่ึงในประเทศที่ร ่ ารวยที่สุดในโลก 
รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั น าท่านสู่จุดชมวิวของเมืองถ่ายรูปคู่กบัปราสาทวาดุซ (Vaduz 
Castle) เป็นปราสาทท่ีพ านกัของราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 
เมตร เป็นสถานที่ส าคญัอีกหน่ึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีตน้ก าเนิด
ในศตวรรษที่ 12 เที่ยวชม อาคารรัฐสภา ศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ์ต่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ที่มีช่ือเสียงโด่งดงั หรือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือนาฬิกา และเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหล่งรวม
นาฬิกาชั้นน ามากมาย น าท่านถ่ายรูป วิหารเซนตฟ์ลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หน่ึงใน
สถานที่ส าคญัที่เป็นที่รู้จกัมากที่สุดในเมืองวาดุซ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้น
นอกของวิหารมีหอคอยที่มีลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถ์ที่ธรรมดามาก แต่เป็นสถานที่มีความส าคญัทาง
ศาสนาที่ส าคญัของเมืองวาดุซ จากนั้นน าท่านเท่ียวชมสะพานเก่าขา้มแม่น ้ าไรน์ (Old Rhine Bridge) สะพานไม้
โบราณท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1901 เพื่อขา้มเม่ือน ้าไรน์ เช่ือมกรุง Vaduz กบั Sevelen เมืองเล็กๆ ของสวติเซอร์แลนด ์
สะพานไมแ้บบทอ้งถ่ินสวิสท่ีโครงสร้างดา้นล่างเป็นเหล็กท่ีมีความยาว 135 เมตร ดา้นในกวา่ง 4.2 เมตร ก่อนปี 
1976 เคยเปิดให้รถมอเตอร์ไซค์สามารถขา้มได ้แต่ดว้ยโครงสร้างไมท้  าให้อาจไม่ปลอดภยั ปัจจุบนัจึงอนุญาตให้
คนเดินขา้มไดอ้ยา่งเดียว โดยสะพานน้ีอยูใ่นการดูแลของทางการลิกเตนสไตน์ ตรงกลางสะพานมีป้ายบอกเขต
แดน Lechtenstein กบั Schweiz  

 



 

 

  

 

    

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Zurich **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีเ่จ็ด ซูริค – มัลลูส – กอลมาร์ - สตารสบูร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ า
ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวหิาร Fraumunster and Gross 
Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเล่ืองช่ือ 
พร้อมกบัววิแม่น ้าลิมมตั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
ต่างๆ 

 

 



 

 

  

 

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเล็กท่ี
มีคูคลองสายน ้ าพาดผ่านจนข้ึนช่ือว่าเป็น “ลิตเต้ิลเวนิส” อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติก
ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งไร่ไวน์ชั้นดี มีความสวยงามดว้ยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น น าท่าน
เดินเท่ียวชม ยา่นตวัเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีสร้างในแบบเรอเนส
ซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลงัถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ต่ืนตาไปกบัความงดงามของบา้นเรือนท่ีเรียงราย
ไปตามสองฝ่ังคลองท่ีดูงดงามอย่างลงตวั จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนตม์าร์ติน (St Martin's Church) โบสถ์
คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนจากหินสีชมพูทั้งหลงั สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีสวยงาม 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mercure Colmar Unterlinden **** หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด สตารสบูร์ก – TGV ปารีส - ล่องเรือแม่น า้แซนต์ 
 



 

 

  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

เมืองหลวงอนังดงามของแควน้อลัซาส และปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของแควน้ 
เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามของเมืองแห่งน้ี  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มี
ความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึนระหวา่ง ปี ค.ศ.1176-1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพ ูและถือวา่เป็นอาคาร
โบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสในยุคนั้น ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรท่ีสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก โดยบางส่วนของ
ตวัอาคารนั้นสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมโรมนั นอกจากน้ีแลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานท่ีจดัเก็บ นาฬิกาดารา
ศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหอนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของฝร่ังเศส โดย รถไฟ TGV 2ND CLASS ด้วยความเร็วกว่า 300 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ มหานครปารีส ชมมหานครปารีส ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ าสมยัแห่งหน่ึงของโลก จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือ
แม่น ้ าแซนน์ เพื่อชมบรรยากาศกรุงปารีส ยามค ่าคืน พร้อมดินเนอร์ม้ือพิเศษภายในเรือ ล่องเรือบาโตปารีเซียง 
(Bateaux Parisian Cruise)  เพื่อชมสถานท่ีส าคญัอนัสวยสดงดงามทั้งสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ ท่ีมีทั้งโบราณสถาน
และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟ และโบสถ์นอต
เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3  จึงท าให้เมืองปารีสโดดเด่นมีช่ือเสียงข้ึนมาเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึง
ของโลก        



 

 

  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือ (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Porte De Clichy Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีเ่ก้า ปารีส - พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) - ดีสนีย์แลนด์ – La Vallee Village Outlet 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) 
อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็น
พระต าหนกัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ช่วงปี ค.ศ.1682 ซ่ึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจน
เปล่ียนเป็นพระราชวงัท่ีมีความอลงัการและสวยงาม โดยใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกวา่ 500 
ลา้นฟรังก ์แต่งเติมดว้ยงานสถาปัตยกรรมชั้นยอด ทั้งรูปป้ัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูป
วาดต่างๆไดอ้ยา่งลงตวัและประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือ
ปี ค.ศ.1979 และปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87


 

 

  

 

น าท่านเดินทางสู่ ดิสนียแ์ลนด์ ปารีส(Disneyland Paris) ศูนยร์วมจินตนาการท่ีสุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย 
เป็นสวนสนุกแห่งท่ีสองท่ีเปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป 
ภายในสวน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ Disney Studio หรือโรงถ่ายภาพยนตร์ของดิสนียแ์ลนด์ ภายในเน้น
ความสวยงามและน่ารักของสถานท่ีดว้ยการประดบัตกแต่งอยา่งอลงัการ Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก ซ่ึง
เป็นโซนหลักของท่ีน่ี มีเคร่ืองเล่นต่างๆ 12 ชนิด เหมาะส าหรับคนเด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงผูท่ี้ช่ืนชอบความ
หวาดเสียว และต่ืนเตน้  

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ไม่รวมในค่าบริการ เพื่อความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น  
 
 น าท่านเดินทางสู่ La Vallée Village Outlet  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางกรุง

ปารีส รวมเอาแบรนดช์ั้นน าต่างๆมากกวา่ 110 แบรนดม์าลดกระหน ่าให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิง แบรนด์ชั้นน าต่างมี
ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH 
PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA 
RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP   โดยเฉพาะ LONGCHAMP ท่ีลดหนักมาก
แบบไม่ซ้ือไม่ได้ ส่วนมากสินคา้ท่ีน ามาขายจะเป็นคอลเลกชันก่อนหน้าแบบล่าสุดราคาจะลดอย่างน้อย 33% 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ และอาร์ตแกลอร่ี Espace La Vallée Village อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Porte De Clichy Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
 
 
 
วนัทีสิ่บ ปารีส – หอไอเฟล – มงมารตร์ – พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ - La Samaritaine shopping Mall 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

  

 

น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยูบ่นชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของ
ฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกด้วย น าท่านถ่ายรูปหอ
ไอเฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็น
สัญลกัษณ์ของฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ตั้ง
ช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชั้น 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเตม็ 

 
น าท่านถ่ายรูปประตูชยัฝร่ังเศส(Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆวา่ Arc de triomphe de l’Etoile อ่านวา่ อาร์ก
เดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างข้ึนปี
พ.ศ. 2349 หลังจากท่ีจกัรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้าง
ยาวนานกวา่สามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เนิน
เขามงมารตร์ เพื่อเขา้ชมมหาวหิาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิ
ลิกา้ สถานท่ีท่ีถูกขนานนามวา่เป็น “หัวใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเท่ียวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่
บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุด
ชมววิแสนวิเศษท่ีสามารถเห็นววิมุมสูงท่ีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส าคญัคือ สามารถ
เห็นหอไอเฟลตั้งอยูก่ลางเมืองถา้มองจากจุดน้ี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทั้งกลางวนัและกลางคืน ส าหรับ 
มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวหิารในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูก
ออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกท่ีถูกคดัเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77 รายเร่ิมก่อสร้างปี 
ค.ศ. 1875 และเสร็จส้ินลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี นอกจากน้ียงัเป็นสถานทม่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์หลายต่อหลายเร่ืองรวมถึง Emily in Paris อีกดว้ย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://www.talontiew.com/montmartre/


 

 

  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปิระมิดท่ีสร้างข้ึนจากกระจกและ
โลหะ ท าหนา้ท่ีเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์และกลายเป็นหน่ึงในจุดเชคอินของปารีส  

 

 
 
น าท่านเดินทางสู่ La Samaritaine shopping Mall อิสระกบัการช้อปป้ิงตามอธัยาศยั กบัห้างสรพพสินคา้ใหญ่ ใน
กรุงปารีส La Samaritaine ถูกสร้าง ข้ึนในปี 1870 โดย Ernest Cognacq ความส าเร็จเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จาก
ร้านคา้เล็กๆ เป็นร้านคา้ใหญ่ข้ึนในปี1900 Ernest Cognacq บริหารห้างสรรพสินคา้ และขยบัขยายยึดครองพื้นท่ี
หลายช่วงตึก  



 

 

  

 

17.30 น.  น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี WY132 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บเอด็   กรุงเทพฯ 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

11 วนั อติาล ี– ซานมารีโน – สวติเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส   
 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท :  17-27 ม.ีค. 66  
ราคาทวัร์ 135,900 บาท : 10 – 20 เม.ย. 66 / 26 พ.ค. – 5 ม.ิย. 66 / 16 – 26 ม.ิย. 66 
  

อตัราค่าบริการ   มีนาคม 2566 เม.ย. - มิ.ย. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

129,900 135,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 20,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 124,900 129,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (WY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-MXP//CDG-BKK) 25,000 30,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 14/11/2022) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  



 

 

  

 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
 
 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ท่านละ 4,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณเีดินทางโดยลกูค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  



 

 

  

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 



 

 

  

 

 
 
 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

  

 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน า้ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้
ไม่ได)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก ห้ามสวมแวน่สายตาหรือใส่คอนแทก็เลนส์ (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วซ่ีาท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
หนังสือยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 



 

 

  

 

 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 
 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวนัทีเ่ดินทาง) 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน :   
-     หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
-     Bank statement บญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 

บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ************** 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

  แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
11 วนั อติาล ี– ซานมารีโน – สวติเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส   

 
ราคาทวัร์ 129,900 บาท :   17-27 ม.ีค. 66  
ราคาทวัร์ 135,900 บาท :  10 – 20 เม.ย. 66    26 พ.ค. – 5 ม.ิย. 66    16 – 26 ม.ิย. 66 
  

 

   
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่วซ่ีา 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วซ่ีาเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


