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11 วัน อติาล ี– ซานมารีโน – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรังเศส   

 

 
 มีนาคม - มิถุนายน 2566 

 เริมต้น 129,900 บาท   

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปต่างๆแล้ว)  

มิลาน – ดูโอโม  – ปอร์โตฟีโน – ปิซ่า – ฟรอเรนส์ – ซานมารีโน – เวนิส – เวโรนา – ทิราโน่  

รถไฟเบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส -  เซนต์โมริตส์ - ยอดเขา Diavolzezza  - วาดุซ – ซูริค – กอลมาร์  

สตารสบูร์ก - TGV ปารีส – ล่องเรือแม่นําแซนต์ - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ (Verseille Palace)  

 ดีสนย์ีแลนด์ – La Vallee Village Outlet ปารีส – หอไอเฟล – มงมารตร์ – พพิธิภัณฑ์ลฟูว์  

La Samaritaine shopping Mall - ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) 
 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท :  17-27 มี.ค. 66  

ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 10 – 20 เม.ย. 66 / 26 พ.ค. –  มิ.ย.  / 16 – 26 มิ.ย. 66 
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11 วัน อติาล ี– ซานมารีโน – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรังเศส   
 

วันแรก กรุงเทพฯ - มิลาน 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY818 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.55 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเทียวบินสู่กรุงมสักตั 

ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลียนเครือง เทียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเครืองบิน (ใช้

เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Novotel Milano Malpensa Airport**** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสอง  มิลาน – ดูโอโม  – ปอร์โตฟีโน - ปิซ่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือทีเรียกว่าดูโอโม (Duomo) เป็นมหาวิหารทีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง

จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิกและใหญ่เป็นอนัดับสามของยุโรป) สร้างขึน

ในปี ค.ศ.  แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป

สลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บนยอดของมหาวหิารมีรูปปันทองขนาด  เมตร ของพระแม่

มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น

ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นข้างของจตัุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล

เรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ทีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระใหท้่านถ่ายรูป 

นาํท่านเดินทางสู่ เมือง ปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 185 กม. ใชเ้วลาเดินทาง  ชม.)  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

บ่าย นําท่านเทียวชมเมือง นําท่านเดินทางสู่  เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ช.ม.) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีมีชือเสียงในระดบัโลก ซึงตงัอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจ

นัว ทีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็น

เมืองเล็กๆ ทีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซึงตงัเบียดเสียดกนัไปตามเชิง

เขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวทีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นาํท่านชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ติน 

(St. Martin) ซึงสร้างขึนในศตวรรษที 12 โดยตัวโบสถ์นันมีขนาดทีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมาก

พอสมควร จากนนันําท่านเขา้ชมความยิงใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึงสร้างมาตงัแต่

สมยัศตวรรษที 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และยงัเป็นจุดชมวิวที

สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมือง ปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 144 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 

.  ชม.) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก AC Hotel Pisa**** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสาม ปิซ่า - ฟรอเรนส์ - ซานมารีโน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านเทียวชม จตัุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) ทีตงัของ หอเอนเมืองปิซ่า ( Leaning Tower Of 

Piza)  หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรยข์องโลก และเป็นอีกสิงหนึงที กาลิเลโอทา้ทายความเชือของคนในสมัยนัน ก็คือ 

เขาไดพ้ิสูจน์ว่า ของสองชินซึงหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยลงจากทีสูงจะตกถึงพืนพร้อมกนั โดยเล่ากนัว่าเขาได้ใช้

หอเอนแห่งปิซ่าเป็นสถานทีทดลอง โดยปล่อย กอ้นหินกอ้นใหญ่กบักอ้นเล็กจากหอเอนลงมาพร้อมกนั หอเอนปิ

ซ่า คือ หอระฆังทรงกระบอก  ชนั สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีนาํหนักประมาณ14,500 ตนั โดย

เอกลกัษณ์ และสาเหตุทีทาํใหห้อระฆงัแห่งนีไดป็้นสิงมหศจัรรยข์องโลกนนั คือการทีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไป

ทางเหนือประมาณ 3.97องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเริมสร้างในปี1174 แต่เมือ สร้างขึนไปเพียง 3 ชนัฐานอาคารก็

เกิดการทรุดตวัลง เนืองจากเนือดินในบริเวณนีไม่มีชนัหินแทรก และตงัอยูใ่กลแ้ม่นาํอาร์โน ทาํให้ดินมีความชืน

และเหลวกว่าปกติ อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพ และเลือกซือของทีระลึก ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ 

(Florence) (ระยะทาง 89 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

 

บ่าย นําท่านเทียวชม เมืองฟลอเรนซ์ เมืองต้นตาํรับศิลปะแบบเรเนสซองส์ อีกทงัยงัเป็นถินกาํเนิดของศิลปินทีมี

ชือเสียงระดับโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินซี และไมเคิล แองเจโล นาํท่านเขา้สู่ย่านเมืองเก่าเมืองฟลอเรนซ์ ซึง

เป็นเมืองศูนยก์ลาง แห่งศิลปะในยคุเรเนซองส์ และเป็นเมืองทีไมอ่นุญาตให้รถโคช้เขา้ไปใน เขตเมือง (เขตเมือง

เก่าปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะ แลว้เริมเดินชม เมืองโดยเริมตน้จาก จตัุรัสของดูโอโม่ หรือ มหาวิหารซาน

ตามาเรีย เดล ฟิโอเร ทีโดดเด่นด้วยยอดโดมทีกล่าวกันว่าใหญ่ทีสุดในโลก หอระฆังกัม ปานีเล และวิหาร

ประกอบพิธีรับศีลจุ่ม ทีมีประตูแห่งสรวงสวรรค ์หรือ Paradise Door หรือประตูทองคาํ ถดัไปเป็นจตัุรัสซินญอ

เรีย ทีตังของ ศาลาว่าการเมือง และเป็นทีตงัรูปปันเดวิดของแทม้านานกว่าสามศตวรรษ  ชม สะพานเวคคิโอ

สะพานเก่าแก่แห่งแรกทีข้ามแม่นาํอาร์โน จากนัน ให้ท่านได้ซือหาเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง สินคา้ประเภท
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เครืองหนัง กระเป๋าถือ และสินค้าอืนๆ มากมาย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) 

(ระยะทาง 189 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) 

 
นาํท่านเทียวชม รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) หรือชือทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกชือหนึงคือ 

"สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิงซานมารีโน" เป็นประเทศในยุโรปใตบ้นเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบโดยประเทศ

อิตาลี เป็นหนึงในจุลรัฐยุโรป นําท่านเยือน Palazzo Pubblico ซึงเป็นหนึงในสิงก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรม

โกธิก ซึงมีความสวยงามมาก ทีเป็นจุดเด่นของศาลาว่าการแห่งนีก็คือ   หอระฆงั ซึงมีการติดตงันาฬิกาเอาไวด้ว้ย 

จากนันเดินไปตามย่าน  Avenue ทีนีเป็นถนนสายหลกัทีคลาคลาํไปดว้ยผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรือน หรือ

แม้แต่อาคารสํานักงานทีสร้างขึนมาอยา่งมีเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงาม

ของเมืองซานมารีโน ทีตงัอยูบ่นเทือกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Titano/ San Marino Grand Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 
วันทีสี ซานมารีโน – เวนิส - เวโรนา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่ นครเวนิส เมสเตร้ ฝังแผ่นดินใหญ่ในแควน้เวเนโต ้(ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เมืองทีมีเอกลักษณ์พิเศษ สุดเมืองหนึงของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่

ตะวนัออกของยโุรปในอดีต  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านลงเรือเดินทางสู่ นครเวนิส  เมืองทีได้รับการขนานนาม ว่าราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก หนึงในเมืองทีสวย

ทีสุดในประเทศอิตาลี ทีขึนชือเรืองความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะ และยงัไดรั้บฉายาอืนๆ ไม่ว่า

จะเป็น เมืองแห่งสายนํา เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง เมืองทีเกิดจากการเชือหมู่เกาะขนาดเล็ก

ประมาณ 118 เกาะเขา้ด้วยกนั บริเวณทะเลสาบเวเนเซีย  นําท่านชมความงามของ มหาวิหารเซนต์มาร์ค โบสถ์

สําคญัแห่งเมืองเวนิสทีเริมสร้างขึนครังแรกตงัแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยุคขึนไวด้ว้ยกนั ตงัแต่ไบ

เซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธิค จนถึงเรอเนสซองซ์ หลงัคาของมหาวหิารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่าของศาสนา

อิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ทีสุด ประดับโมเสกสีทองอร่ามตังแต่หลังคาจรดพืน จึงได้รับสมญานามว่า 

“Church of Gold” มาตงัแต่สมยัศตวรรษที 11 เลยทีเดียว ถ่ายรูปกบั พระราชวงัดอจ เป็นพระราชวงัสไตลโ์กธิคขอ

งดยุคผูค้รองเมืองเวนิส ซึงสร้างขึนในศตวรรษที 9 ภายในพระราชวงัประดับด้วยทองคาํ และมีภาพจิตรกรรม

มากมาย นอกจากความสวยงามโอ่อ่านี ชนัใตดิ้นของวงั ยงัมีคุกขงันักโทษ ซึงถูกเชือมดว้ยทางเดินแคบๆ ไปยงั

สะพานขา้มคลองสู่แดนคุมขงั สะพานแห่งนีจึงมีชือเรียกว่า สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of 

Sighs) ตามอาการของนกัโทษทีเดินขา้มสะพานและกาํลงัจะหมดอิสรภาพนนัเอง ชืนชมกบับรรยากาศอนังดงาม

ของนครเวนิส เพลิดเพลินกบัการช้อปปิงกับสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ หรือเลือกนังจิบกาแฟอิตาลี ทีจตุรัสเซนต์

มาร์ค ใหท้่านสัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกดว้ยการนงัเรือ กอนโดร่า Gondora (ไม่รวมในรายการทวัร์) 

 ไดเ้วลา นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Crowne Plaza Verona Fiera**** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีห้า เวโรนา – ทิราโน่ – รถไฟเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส -  เซนต์โมริตส์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเทียวชมเมืองเวโรนา เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม

โดยองคก์าร UNESCO มีสมญานามวา่ Little Roman  ทียงัคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์ 

เวโรนา เป็นเมืองทีมีความสําคญัทางศิลปะ และวฒันธรรมเก่าแก่ โรงละคร และโอเปร่าในโรงละครกลางแจง้ทีมี

มาแต่โบราณ ทาํให้เมืองนีเป็นตน้กาํเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเฉพาะโศกนาฏกรรม

ตาํนานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต  เทียวชม บา้นของจูเลียต Casa di Giulietta  ถ่ายรูปทีระเบียงบา้นหลงันี บริเวณ

กาํแพงของบา้นเต็มไปด้วยขอ้ความบอกรัก และคาํอธิษฐานเกียวกบัความรักเขียนทับกันไปมาจนแทบไม่เห็น

พืนผิวกาํแพงเดิม ชม รูปปันจูเลียต เอามือไปลูบหน้าอกดา้นซ้ายแลว้อธิษฐานขอให้รักสมหวงัยงัยืน ไดเ้วลา นาํ

ท่านเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (Tirano) (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) นาํ 

ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทศันียภาพขุนเขาและทะเลสาบ ในภูมิภาคอิตาลีตอนเหนือ ซึงเรียกได้ว่ามี

ธรรมชาติทีสวยงาม โดยเฉพาะชือเสียงของทะเลสาบทีแมแ้ต่ดาราฮอลิวูด้หลายคนต่างก็มาซึงวิลลา เป็นบา้นพกั

ตากอากาศ จากนนันาํท่านเทียวชมเมืองทิราโน เมืองแห่งเส้นทางการเดินรถไฟสายโรแมนติกอีกสาย “รถไฟสาย

เบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส” นนัเอง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

 
บ่าย นาํท่านสัมผสับรรยากาศ นงัรถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานีเมืองทิราโน มุ่งหนา้สู่

สถานีปลายทางเซนตม์อริส ซึงเป็นรถไฟสายทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เปิดใหบ้ริการครังแรกเมือ

ปี ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชัวโมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 

อุโมงค ์ไต่ระดบัเป็นขนัๆสู่ความสูงกวา่ 2,253 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ 

ยาว  เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน  ซุ้มโคง้ คลา้ยกบัสะพานส่งนาํโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้

ลดระดับลงมาจากเชิงเข่าสู่พืนราบ  ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซึง
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เส้นทางรถไฟสายนีไดรั้บการประกาศเป็นหนึงในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือปี ค.ศ.2008  (หาก

รถไฟเบอร์นีน่าเอก็ซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะเดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน)  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตโ์มริตส์ (St. Moritz) เมืองทีอยูใ่นหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตงัอยูบ่นส่วน

หนึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงที 1,775 เมตรเหนือนาํทะเล ซึงทางตะวนัออกของเทือกเขามียอดภูเขา 

Piz Bernina ตระหง่านสูงทีสุด ทีระดบั 4,049 เมตรเหนือระดับนาํทะเล เมืองเซนตโ์มริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน 

คือ ส่วนทีอยูบ่นเขา และส่วนทีราบโดยมีทะเลสาบขนัอยูต่รงกลาง เมืองนีไดชื้อวา่เป็นเมืองตากอากาศทีมีชือเสียง

และศูนยก์ลางกีฬาสกีทีมีชือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตงัอยูใ่นรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐทีใหญ่ทีสุดและ

อยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ ตงัอยูบ่นยอดทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอลป์  

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Laudinella**** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีหก เซนต์โมริตส์ - ยอดเขา Diavolzezza  - วาดุซ - ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอนเตรสซีนา (Pontresina ) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  นาํท่าน

ขึนเคเบิลคาร์สู่ยอดเขา Diavolzezza ทีมีความสูง 2,978 เมตร เหนือระดับนาํทะเล ชมวิวของธารนาํแข็งอายุนับ

หมืนปี หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นแพะภูเขาทีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพบนยอดเขา 

พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ที  



  

2306-0802-ITSWFR                                                                       www.smileytour.com                                                                   Page 9 of 23 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชวัโมง) เมืองหลวงของ 

ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ทีมีประชากรเพียง 38,200 คน มีพืนทีทงัหมดเพียง 160 

ตารางกิโลเมตร อยู่ในทวีปยุโรปกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียวในโลกทีมีภาษา

ราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หนึงในประเทศทีรํารวยทีสุดในโลก 

รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั นําท่านสู่จุดชมวิวของเมืองถ่ายรูปคู ่กบัปราสาทวาดุซ (Vaduz 

Castle) เป็นปราสาททีพาํนกัของราชวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์ ตงัตระหง่านอยูเ่หนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 

เมตร เป็นสถานทีสําคญัอีกหนึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีตน้กาํเนิด

ในศตวรรษที 12 เทียวชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑต์่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของที

ระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ทีมีชือเสียงโด่งดงั หรือให้ท่านไดเ้ลือกซือนาฬิกา และเครืองประดบัชือดงั แหล่งรวม

นาฬิกาชันนํามากมาย นําท ่านถ่ายรูป วิหารเซนตฟ์ลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หนึงใน

สถานทีสําคญัทีเป็นทีรู้จกัมากทีสุดในเมืองวาดุซ สร้างขึนในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้น

นอกของวิหารมีหอคอยทีมีลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถที์ธรรมดามาก แต่เป็นสถานทีมีความสําคญัทาง

ศาสนาทีสําคญัของเมืองวาดุซ จากนนันาํท่านเทียวชมสะพานเก่าขา้มแม่นาํไรน์ (Old Rhine Bridge) สะพานไม้

โบราณทีสร้างขึนในปี ค.ศ.1901 เพือขา้มเมือนาํไรน์ เชือมกรุง Vaduz กบั Sevelen เมืองเล็กๆ ของสวติเซอร์แลนด์ 

สะพานไมแ้บบทอ้งถินสวิสทีโครงสร้างดา้นล่างเป็นเหลก็ทีมีความยาว  เมตร ดา้นในกว่าง .  เมตร ก่อนปี 

 เคยเปิดให้รถมอเตอร์ไซค์สามารถขา้มได ้แต่ด้วยโครงสร้างไมท้าํให้อาจไม่ปลอดภยั ปัจจุบนัจึงอนุญาตให้

คนเดินข้ามไดอ้ย่างเดียว โดยสะพานนีอยู่ในการดูแลของทางการลิกเตนสไตน์ ตรงกลางสะพานมีป้ายบอกเขต

แดน Lechtenstein กบั Schweiz  
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สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชวัโมง) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Crowne Plaza Zurich **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีเจ็ด ซูริค – มัลลูส – กอลมาร์ - สตารสบูร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่นํา

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายทาํภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนีบริเวณนียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross 

Munster อีกดว้ย จากนนันาํท่านสู่ Linderhof Strasse ซึงเป็น ฉากเปิดเรือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเลืองชือ 

พร้อมกบัวิวแม่นาํลิมมตั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม

ต่างๆ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเล็กที

มีคูคลองสายนาํพาดผ่านจนขึนชือว่าเป็น “ลิตเติลเวนิส” อีกทงัยงัเป็นเมืองทีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติก

ทีสุดในโลกอีกดว้ย นอกจากนนัยงัเป็นแหล่งไร่ไวน์ชนัดี มีความสวยงามดว้ยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น นาํท่าน

เดินเทียวชม ย่านตวัเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้นไมเ้ก่าแก่ทีสร้างในแบบเรอเนส

ซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลงัถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษที  ตืนตาไปกบัความงดงามของบา้นเรือนทีเรียงราย

ไปตามสองฝังคลองทีดูงดงามอย่างลงตวั จากนันแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนตม์าร์ติน (St Martin's Church) โบสถ์

คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ทีสร้างขนึจากหินสีชมพูทงัหลงั สร้างขึนในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถที์ใหญ่

ทีสุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิกทีสวยงาม 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Mercure Colmar Unterlinden **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วันทีแปด สตารสบูร์ก – TGV ปารีส - ล่องเรือแม่นาํแซนต์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) 

เมืองหลวงอนังดงามของแควน้อลัซาส และปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทียวของแควน้ 

เนืองจากเป็นทีรู้จักกันในชือ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานทีทีเกียวข้องกับ

ประวติัศาสตร์ทีสวยงามของเมืองแห่งนี  

 

นาํท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมันคาทอลิก มี

ความสูงอยูที่  เมตร ซึงถูกสร้างขึนระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ทีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และถือวา่เป็นอาคาร

โบสถ์ทีสูงทีสุดในประเทศฝรังเศสในยุคนนั ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรทีสูงเป็นอนัดับ  ของโลก โดยบางส่วนของ

ตัวอาคารนนัสร้างขึนแบบสถาปัตยกรรมโรมัน นอกจากนีแลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานทีจัดเก็บ นาฬิกาดารา

ศาสตร์ ซึงเป็นหนึงในหอนาฬิกาทีใหญ่ทีสุดในโลกอีกดว้ย 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของฝรังเศส โดย รถไฟ  TGV 2ND CLASS ด้วยความเร็วกว่า 300 

กิโลเมตรต่อชวัโมง มุ่งหน้าสู่ มหานครปารีส ชมมหานครปารีส ตังอยู่บนแม่นําแซนน์บริเวณตอนเหนือของ

ฝรังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตังถินฐานมากว่า ,  ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีลาํสมยัแห่งหนึงของโลก จากนันนําท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือ

แม่นาํแซนน์ เพือชมบรรยากาศกรุงปารีส ยามคาํคืน พร้อมดินเนอร์มือพิเศษภายในเรือ ล่องเรือบาโตปารีเซียง 

(Bateaux Parisian Cruise)  เพือชมสถานทีสําคญัอนัสวยสดงดงามทงัสองฝังของแม่นาํแซนน์ ทีมีทงัโบราณสถาน

และอาคารทีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และโบสถ์นอต

เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที 3  จึงทาํให้เมืองปารีสโดดเด่นมีชือเสียงขึนมาเป็นมหานครทีงดงามแห่งหนึง

ของโลก        
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ภายในเรือ (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารคาํ) 
 

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

วันทีเก้า ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ (Verseille Palace) - ดีสนีย์แลนด์ – La Vallee Village Outlet 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) นําท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) 

อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหนึงของฝรังเศส เป็นพระราชวงัทียิงใหญ่และสวยงามแห่งหนึงของโลก เดิมทีเป็น

พระตาํหนกัของพระเจา้หลุยส์ที 14 ช่วงปี ค.ศ.1682 ซึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทงัหมดจน

เปลียนเป็นพระราชวงัทีมีความอลงัการและสวยงาม โดยใชเ้วลาก่อสร้างทงัสินราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกวา่ 500 

ลา้นฟรังก ์แต่งเติมดว้ยงานสถาปัตยกรรมชนัยอด ทงัรูปปัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูป

วาดต่างๆไดอ้ย่างลงตวัและประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมือ

ปี ค.ศ.1979 และปัจจุบนัมีนกัท่องเทียวเขา้เยยีมชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 

 
นาํท่านเดินทางสู่ ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส(Disneyland Paris) ศูนยร์วมจินตนาการทีสุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย 

เป็นสวนสนุกแห่งทีสองทีเปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป 

ภายในสวน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ Disney Studio หรือโรงถ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์แลนด์ ภายในเน้น

ความสวยงามและน่ารักของสถานทีดว้ยการประดบัตกแต่งอย่างอลงัการ Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก ซึง

เป็นโซนหลักของทีนี มีเครืองเล่นต่างๆ 12 ชนิด เหมาะสําหรับคนเด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงผูท้ีชืนชอบความ

หวาดเสียว และตืนเตน้  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ไม่รวมในค่าบริการ เพือความสะดวกในการเล่นเครืองเล่น  

 

 นาํท่านเดินทางสู่ La Vallée Village Outlet  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง ร้านคา้ปลอดภาษีทีใหญ่ทีสุดใจกลางกรุง

ปารีส รวมเอาแบรนดช์นันําต่างๆมากกว่า 110 แบรนดม์าลดกระหนาํใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิง แบรนด์ชนันาํต่างมี

ทงัเสือผา้แฟชนั 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 ทีลดหนักมาก

แบบไม่ซือไม่ได้ ส่วนมากสินคา้ทีนํามาขายจะเป็นคอลเลกชันก่อนหน้าแบบล่าสุดราคาจะลดอย่างน้อย 33% 

นอกจากนียงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ และอาร์ตแกลอรี Espace La Vallée Village อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงตาม

อธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Porte De Clichy Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีสิบ ปารีส – หอไอเฟล – มงมารตร์ – พิพธิภัณฑ์ลูฟว์ - La Samaritaine shopping Mall 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึงเป็นจุดชมหอไอเฟลทีสวยทีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 

หอคอยโครงสร้างเหลก็ตงัอยูบ่นชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นาํแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณข์อง

ฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ทงัยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูปหอ

ไอเฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กตังอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่นําแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็น

สัญลกัษณ์ของฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ทงัยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกดว้ย ตงั

ชือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน 

อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเตม็ 
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นาํท่านถ่ายรูปประตูชยัฝรังเศส(Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆว่า Arc de triomphe de l’Etoile อ่านว่า อาร์ก

เดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึนปี

พ.ศ. 2349 หลังจากทีจักรพรรดิ นโปเลียนที 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้าง

ยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จสินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เนิน

เขามงมารตร์ เพอืเขา้ชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิ

ลิก้า สถานทีทีถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอนัศกัดิสิทธิของปารีส” จุดท่องเทียวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตงัอยู่

บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบันาํทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุด

ชมวิวแสนวิเศษทีสามารถเห็นวิวมุมสูงทีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นสําคญัคือ สามารถ

เห็นหอไอเฟลตงัอยู่กลางเมืองถา้มองจากจุดนี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทงักลางวนัและกลางคืน สําหรับ 

มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวหิารในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูก

ออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกทีถูกคดัเลือกจากสถาปนิกทงัหมด 77 รายเริมก่อสร้างปี 

ค.ศ. 1875 และเสร็จสินลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี นอกจากนียงัเป็นสถานทมีถ่ายทาํ

ภาพยนตร์หลายต่อหลายเรืองรวมถึง Emily in Paris อีกดว้ย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑล์ูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑท์างศิลปะทีมีชือเสียงทีสุด เก่าแก่ทีสุด และใหญ่ทีสุด

แห่งหนึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานทีทีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจาํนวนมาก โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปิระมิดทีสร้างขึนจากกระจกและ

โลหะ ทาํหนา้ทีเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์และกลายเป็นหนึงในจุดเชคอินของปารีส  
 

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ La Samaritaine shopping Mall อิสระกบัการช้อปปิงตามอธัยาศยั กบัห้างสรพพสินคา้ใหญ่ ใน

กรุงปารีส La Samaritaine ถูกสร้าง ขึนในปี 1870 โดย Ernest Cognacq ความสําเร็จเกิดขึนอย่างรวดเร็ว จาก

ร้านคา้เล็กๆ เป็นร้านค้าใหญ่ขึนในปี1900 Ernest Cognacq บริหารห้างสรรพสินคา้ และขยบัขยายยึดครองพืนที

หลายช่วงตึก  
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17.30 น.  นาํท่านสู่สนามบิน เพอืเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที WY132 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชวัโมง) 

 

วันทีสิบเอด็   กรุงเทพฯ 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชวัโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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11 วัน อติาล ี– ซานมารีโน – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรังเศส   
 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท :  17-27 มี.ค. 66  

ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 10 – 20 เม.ย. 66 / 26 พ.ค. –  มิ.ย.  / 16 – 26 มิ.ย. 66 
  

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

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านตอ่หอ้ง ราคาท่านละ 

129,900 135,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 18,000 20,000 

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

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (WY) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 130,000 

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

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบิน 

ประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 14/11/2022) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตวุงเงิน , ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีตามระบุ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ท่านละ 4,000 บาท 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจาํตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลกูค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทสุีด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนัว่าทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพือขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น และไม่ชํารุด ขาด หรือเปียกนํา 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พนืฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพนืเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก ห้ามสวมแวน่สายตาหรือใส่คอนแทก็เลนส์ (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน... 

(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าทีเคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

หนังสือยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน 

 

กรณีอาํนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 

-ใบสําเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอาํนาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเทา่นนั) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้าํนาจศาล 

เอกสารการปกครองบตุร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน 

 

กรณีบุตรบุญธรรม 

-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอาํเภอ/เขต 
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ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน 

***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนันๆ 

ประจาํการในประเทศไทย*** 

 

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันทีเดินทาง) 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน :   

-     หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี 

-     Bank statement บญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 

บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยนืวีซ่า) 

 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านัน ************** 

 

 

 

 

 


