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มิลาน - เวโรน่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จตุัรัสซานมาโค - วหิารเซ็นต์มาร์ค 
ล่องเรือกอนโดล่า*** - ฟลอเรนซ์ - มหาวหิารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร – ปิซ่า – หอเอนปีซ่า 

ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร – พอร์โตฟิโน – เจนัว - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส – มลิาน – ดูโอโม 
ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เลท็ – ซุก – ลูเซิร์น – ซูริค 

ก าหนดการเดนิทาง 
06-13 ก.พ. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
20.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR981 
23.59 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 
วนัที่2        โดฮาร์ – มิลาน - เวโรน่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ 
 จตุัรัสซานมาโค - วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 
01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR123 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเวโรน่า” เมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจำกเวนิส 

เมืองเวโรนำได้รับสมญำนำมว่ำ "LITTLE 
ROMAN" เพรำะยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำงจำก
สมยัโรมนัไวอ้ยำ่งสมบูรณ์ น ำคณะเดินทำงเขำ้
ชมย่ำนเมืองเก่ำ ท่ียงัคงสภำพบำ้นเรือนแบบ
โบรำณ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ี
รำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์ ,วงัเก่ำของตระกูลท่ี
เคยปกครองเวโรน่ำ ระหว่างทางผ่านชมความ
ยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนำม
กีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง”เมสเตร้” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตำลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดำ้นของ

ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงประวติัศำสตร์และ
ศิลปะท่ีได้รับฉำยำว่ำ รำชินีแห่งทะเลอำเด
รียตริก เมืองแห่งสำยน ้ ำ เมืองแห่งสะพำน 
และ เมืองแห่งแสงสวำ่ง เมืองเวนิส ถูกสร้ำง
ข้ึนจำกกำรเช่ือมหมู่เกำะขนำดเล็ก  ประมำณ 
118 เกำะเขำ้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสำบเว
นิเทียทะเลสำ  บน ้ ำเค็มน้ีตั้งอยูบ่ริเวณชำยฝ่ัง
ระหวำ่งปำกแม่น ้ ำโปกบัแม่น ้ ำพลำวิ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของทะเลอำเดรียตริก ในภำคเหนือของประเทศอิตำลี โดยทั้งเมืองและทะเลสำบไดถู้กประกำศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมควำมสวยงำมของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี 

“ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดำดว้ยโมเสกทองค ำอนังดงำม ให้คณะได้สัมผัสคลอง
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แห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีช่ือเสียงระดับโลก(ไม่
รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ :      Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3       เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ - มหาวหิารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร – ปิซ่า - หอเอนปีซ่า    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น ำทำ่นออกเดินทำงสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

ควำมเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำ ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรต
ตา” ชมสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่น
ของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตา มา
เรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหำรท่ีมียอด
โดมขนำดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมือง
ฟลอเรนซ์ จำกนั้นออกเดินทำงเขำ้
สู่ใจกลำงเมืองชม “โบสถ์ซันตาโค
เช่” โบสถ์ขนำดใหญ่ซ่ึงใช้เป็น
สถำนท่ีฝังศพของศิลปินช่ือก้อง
โลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิ
เลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชมจตุัรัสเดลลำซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ท่ีมีควำมสวยงำม
และมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอย่ำงมำก เน่ืองจำกเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงำนท่ีมีช่ือเสียงของ ไม
เคิล แองเจโล่ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองปิซ่ำ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน และยงัเป็นบำ้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปิน

ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย งของ อิตำ ลี น ำคณะ
เปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขำ้ชม
ควำมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ง
เมืองปีซ่า”1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก  ถูกสร้ำงด้วยหินอ่อน สูง 
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี 
ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 
ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี 
ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ีภำยในมีเสำ
หินอ่อนทีสลกัลวดลำยดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลำยไวส้วยงำมมำกส่วนสำเหตุท่ีเอียงนั้น
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เกิดข้ึนหลงัจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไปขำ้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรำกฏวำ่เอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำน
ถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของนกัวิทยำศำสตร์ และนกั
ดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลเิลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้ิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกท่ี
สูงเขำสังเกตพบวำ่ไม่วำ่วตัถุหนกัหรือเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลอง
ปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ีและเขำยงัเป็นคนแรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำวเม่ือ
ประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำมเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลก
เป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยนืยนัวำ่ดวงอำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล 
จนท ำให้เขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดู
โอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่   THE GATE HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4      ปิซ่า - ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร – พอร์โตฟิโน – เจนัว   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรีย ทำงตอนเหนือของอิตำลี อยู่

ระหว่ำงเมืองเจนัวและปิซ่ำ บนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอ่ำวท่ีมีควำมส ำคญัทำงด้ำนกำรค้ำ และ
กำรทหำร น าท่าน น่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเลก็ๆ ทั้งห้า ท่ีตั้งอยูบ่นชำยฝ่ังริเวียร่ำ
ของอิตำลี CINQUE TERRE มีควำมหมำยวำ่ “ห้ำดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บำ้นห้ำ
แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้ำ
ห มู่ บ้ ำ น น้ี มี หุ บ เ ข ำ ล้ อ ม รอบ 
ประกอบกันเป็นส่วนหน่ึงของ
อุทยำนแห่งชำติฯ และได้รับกำร
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
องค์กำรยูเนสโก้อีกดว้ย แวะชม
ควำมงำมของหมู่บ้ำนริโอแมกจิ
โอเร (RIOMAGGIORE) เป็น
หมู่บ้ำนเล็กๆ ท่ีมี เสน่ห์ และมี
บรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ บำ้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหน้ำผำท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ ำ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท ำให้กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย 
อิสระใหท้่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บ่าย น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองพอร์โตฟิโน น ำท่ำนเดินเล่นเท่ียวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่ำ
แห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ี
มีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดของเจนัว  ท่ี ถูก
ล้อมรอบด้วยท่ำเ รือเล็กๆ จน
ได้ รับกำรขนำนนำมว่ ำ เ ป็น 
"สวรรค์แห่งเมืองท่ำ" ส ำหรับ
นกัท่องเท่ียวก็วำ่ได ้เมืองเล็กๆ ท่ี
แสน น่ ำ รั ก  ภ ำย ในตัว เ มื อ ง
ประกอบไปด้วยด้วยบ้ำนเรือน
หลำกสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่ำวท่ีมี เรือยอร์ช (Yacht) จอดเต็มไป
หมด เก็บภำพโบสถ์เซนตม์ำร์ติน (St. Martin) ซ่ึงสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถ์นั้นมีขนำดท่ีไม่
ใหญ่โต แต่ก็มีควำมสวยงำมมำกพอสมควร จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเจนัว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัท่ี :   Novotel Ovest Hote  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5        เจนัว - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส – มิลาน - ดูโอโม    
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนัว” เป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตำลี เป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยู่

ท่ีลิกู เรียทำงด้ำนตะวนัตกเฉี  
ยงเหนือของฝ่ังทะเลอิตำลี ท่ี
รุ่งเรืองตั้งแต่คริ  สตศ์ตวรรษท่ี 
11 จนถึง ค.ศ.1797 รถโคช้น ำ
คณะชมเ มืองโดยรอบ ซ่ึ ง
บริเวณก ำแพงเมือง เป็นศิลปะ
ท่ี มี ม ำตั้ ง แ ต่สมัย ยุ ค กล ำ ง 
ปัจ จุบัน เจนัวได้กลำย เ ป็น
แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง และ
ยงัมีตึกรำมโบรำณในแบบสถำปัตยกรรมชำวโรมนั ซ่ึงล้วนแต่มีอำยุมำกกว่ำ 500 ปี ข้ึนไป ผ่ำนชม 

“อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส” Columbus monument นกัเดินเรือท่ีมีบำ้นเกิดท่ีเมืองเจนวัแห่งน้ี 
หรือท่ีเช่ือกนัวำ่เป็นชำวยโุรปคนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกำ ผำ่นชมชำยฝ่ังทะเลท่ีช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เมือง
น้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่าย             จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน  จากน้ัน ชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ี
ไดเ้คยเป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนกัของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 
15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มีเวลำให้
ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับมุมสวยๆ ของ
น ้ ำพุ ท่ี โพยพุ่ งบ ริ เ วณด้ำนหน้ำ
ปรำสำทสฟอร์เซสโก้  จากน้ันชม 
“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” 
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 
อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำง
ข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบ
โกธิค ใช้เวลำสร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี 
ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลำนดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรีย์
พระเจำ้วคิเตอร์เอม็มำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2” ท่ีใชเ้วลำก่อสร้ำงถึง 12 ปี เป็นอำคำรหลงัคำ
กระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลำยงดงำมมำก ภำยในประกอบดว้ยร้ำนคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, 
Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   

พกัท่ี :  Ibis Milano Centro  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6         มิลาน – ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เลท็ - ซุก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่”ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท”ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ FOX TOWN OUTLET พบกบั

สินค้ำแบรนด์เนมช่ือดงัหลำกหลำยกว่ำ160 
ร้ำนคำ้ในรำคำลดพิเศษ30%-70% มำกกวำ่250
ยี่ห้อดงัทั้งแบรนด์อิตำลี และนำนำชำติ อำทิ 

Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel, 
Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph 
Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, 
Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La 
Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and 

Valentino. นอกจำกนั้นยงัมีบำร์ใหท้่ำนไดน้ัง่ด่ืม ,จิบกำแฟ พร้อมร้ำนอำหำรแบบยุโรปให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกรับประทำนมำกมำย (มำสวสิฯหำ้มพลำด!ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมแท้ๆ ถูกท่ีสุดในยโุรป) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   



7 
 

 

 

บ่ำย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวง
และแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมำก
ท่ีสุด ท ำให้อัตรำกำรเก็บภำษีของ
แควน้น้ีต ่ำท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัรำ
กำรครอบครองรถหรูมำกท่ีสุดใน
สวสิ) น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง 
และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี น ำท่ำน
เดิยนชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำง
รัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวิต
สัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุ
ปลำชนิดต่ำงๆในทะเลสำบแห่งน้ี 
อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแควน้
อ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Park Hotel Zug  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7        ซุก – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ช่ือว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ น ำ

คณะถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวติของทหำร
สวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำ
หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่
ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดิน
ขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มี
ห ลั ง ค ำ ค ลุ ม ต ล อ ด  ท อ ด ตั ว
ขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำง
มำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือ
ปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม  ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน...
น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
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16.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 096 
23.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่8        กรุงเทพฯ 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR980 
12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

06-13 ก.พ. 2562 39,900 39,900 39,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวน ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
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 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


