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มิลาน - เวโรน่า - ดูโอโม่ - ชาโมนิกซ์ - มองบลงัค์ - อานซี - อวีวัร์ - เจนีวา - เบอซ็องซง  
กอลมาร์ - ริคเวยี - หมู่บ้านริโบว์วลิ - ทิทิเซ่ - ซาฟเฮาเซ่น - น า้ตกไรน์ - ซูริค 

ก าหนดการเดนิทาง 

24-30 พ.ค. 
03-09 มิ.ย. // 06-12 มิ.ย. // 10-16 มิ.ย. // 13-19 มิ.ย. // 17-23 มิ.ย. // 20-26 มิ.ย. // 24-30 มิ.ย.  

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิลาน (อติาล)ี 
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR839 

วนัที่2   โดฮา - มิลลาน - เวโรน่า - ดูโอโม่ 
00.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ 

เทีย่วบินที ่QR123 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี หลังผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า” (168Km.2.20Hrs.) 
เมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดับ 2 ในแควน้เวเนโต

http://bit.ly/2NMk5YE


 

รองจำกเวนิส เมืองเวโรนำไดรั้บสมญำนำมวำ่ "LITTLE ROMAN" เพรำะยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำงจำกสมยั
โรมนัไวอ้ยำ่งสมบูรณ์ น ำคณะเดินทำงเขำ้ชมยำ่นเมืองเก่ำ ท่ียงัคงสภำพบำ้นเรือนแบบโบรำณ จำกนั้นน ำ
ท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์ ,วงัเก่ำของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่ำ ระหว่าง
ทางผ่านชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนำมกีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย             น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลานเป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้ำนแฟชั่นและศิลปะ 
ซ่ึ ง มิลำนถูกจัดให้ เ ป็น เ มืองแฟชั่นใน
ลกัษณะเดียวกับ นิวยอร์กปำรีสลอนดอน 
และโรม จากน้ันน าคณะเก็บภาพ“ป้อม
ปราการสฟอร์เซสโก้” ปรำสำทสวยงำม
หลังน้ีได้เคยเป็นป้อมปรำกำรของพวก
ตระกูลวสิคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนกัของผูน้ ำ
เผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ มีเวลำใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพกบัมุมสวยๆ ของน ้ำพุท่ีโพยพุ่ง
บริเวณดำ้นหน้ำปรำสำทสฟอร์เซสโกน้ ำท่ำนชมภำยนอก“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม”สัญลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำ
สร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” และเป็น มหำวิหำรใหญ่
อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 เมตร กวำ้ง 92 เมตรเร่ิมสร้ำงในปี ค.ศ.1386 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 500 ปี ชม
ควำมงดงำมของยอดปรำสำทท่ีมีปลำยยอดแหลมกวำ่ 135 ยอดรูปป้ันนกับุญ คนและสัตวอี์กกวำ่ 3,000 รูป 
ลำนดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ี
เก่ำแก่คลำสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่: IBIS MILANO HOTEL                                                               หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 มิลาน - ชาโมนิกซ์(ฝร่ังเศส) - มองบลงัค์ - อานซี 
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น า ท่ าน สู่ เ มืองชาโมนิกซ์  (Chamonix) 

(141Km.3.20Hrs.) เ มื องตำกอำกำศ ท่ี มี
ช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศสเป็นเมืองท่ี
นกัเล่นสกีและนกัปีนเขำนิยมมำเล่นสกีหรือ
ปีนเขำท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลังค์ 
(Mont Blanc) เป็นจุดหมำยปลำยทำงให้
ท่ ำ น อิส ระ เ ดิ นชม เ มื อ งช ำ โม นิก ส์ ท่ี
ล้อมรอบด้วยขุน เขำ สูง อิสระให้ท่ ำน
เพลิดเพลินเดินเล่นชมเมืองชำโมนิกซ์ท่ีเป็น

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

เมืองตำกอำกำศสีสันสดใสและมีกำรตกแต่งบ้ำนเรือนไวอ้ย่ำงสวยงำมให้ท่ำนเดินเล่นช้อปป้ิงสินค้ำ
พื้นเมืองของฝำกของท่ีระลึกมำกมำยกบับรรยำกำศโอบล้อมไปด้วยภูเขำสูงหำกอำกำศดีๆท่ำนสำมำรถ
มองเห็นยอดเขำมองบลงัท่ีสูงถึง 4,807 เมตรสูงสุดในยโุรปและอนัดบัท่ี 11 ของโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น า ท่ าน น่ั ง เค เบิ้ล ไฟฟ้ า ขึ้น สู่สถา นีไอกุ ย ดูมิ ดิ 

(Aiguille du Midi ) (10Km.0.30Hrs.) เป็นกระเช้าที่
สูงที่สุดในโลก ที่ระดับความสูง 3,842 เมตร มีการ
เร่ิมโครงการก่อสร้างตั่งแต่ปี ค.ศ. 1909 แต่ไม่
สามารถก่อสร้างได้เน่ืองจากเทคโนโลยีไม่รองรับใน
การก่อสร้าง จึงได้เร่ิมมีการก่อสร้างในปี 1924 จนถึง
ปี 1955 ใช้เวลาก่อสร้าง 31ปี  จำกสถำนีน้ีท่ำน
สำมำรถมองเห็นยอดเขำมองบลงัคย์อดเขำท่ีสูงท่ีสุด
ในยุโรป (สูงกว่ำจุงเฟรำ) และสูงเป็นอันดับท่ี 11 
ของโลก และยงัสำมำรถมองเห็นแนวเทือกเขำแอลป์
ประ เทศสวิ ส เ ซอ ร์ แลนด์  ใ ห้ ท่ ำ น ได้สั ม ผ ัส 
ประสบกำรณ์กำรถ่ำยรูปสุดเสียวบนยอดเขำท่ีสูง
ท่ีสุด จุดชมวิว Chamonix Skywalk คือห้องกระจก
นิรภยัหนำ 12 มิลลิเมตร รอบทิศทำง ท่ียื่นออกไป
นอกตวัสถำนนี ให้ควำมรู้สึกเหมือนลอยอยู่กลำง
อำกำศเหนือพื้นดินท่ีควำมสูงถึง 1,035 เมตรเหนือหุบเขำ ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพเทือกเขำมองบลงัค์อย่ำง
ใกลชิ้ด และเก็บบรรยำกำศสุดประทบัใจ เลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
เมืองอานซี (141Km.3.20Hrs.)   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  BEST WESTERN HOTEL INTERNATIONAL HOTEL       หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 อานซี - อวีวัร์(ฝร่ังเศส) - เจนีวา(สวสิเซอร์แลนด์) - เบอซ็องซง(ฝร่ังเศส) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมเมือง อานซี ( Annecy )             

เมืองเล็กๆน่ำรักตำมแบบชนบทฝร่ังเศส
ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโอต-ซำววัอยู่ทำงตอน
เหนือของทะเลสำบอนัซีAnnecy Lake ใน
ฝร่ังเศสหรือทะเลสำบเจนีวำGeneva Lake
ในสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นเมืองท่องเท่ียว
ระดบัตน้ๆและยงัไดรั้บสมญำนำมวำ่ "เวนิ



 

สแห่งเทือกเขำแอลป์" ใจกลำงเมืองยงัมี  Palais de L’Isleเป็นปรำสำทรูปหวัเรือโบรำณปรำสำทหลงัน้ี
ตั้งอยู่กลำงน ้ ำและยงัเป็นสัญลกัษณ์ของอำนน์ซีอีกด้วยฝร่ังเศส  อิสระให้ท่ำนเดินเล่นในตวัเมือง ริม
ทะเลสำบ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินคำ้พื้นเมือง ตำมอธัยำศยั หรือ เลือกจิบกำแฟ นัง่ชมบรรยำกำศ โร
แมนติคสุดๆ จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอีวัวร์ ( Yvoire ) (70Km.1.15Hrs.) ซ่ึงอยู่ติดทะเลสาปเจนี
วา แต่เป็นฝ่ังทำงฝร่ังเศส ชมบำ้นเมืองโบรำณสมยัยคุกลำง เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่ของฝร่ังเศส มีอำยกุวำ่ 700 ปี 
และยงัไดรั้บรำงวลัชนะเลิศในปี 2006 ในกำรดูแลรักษำไดดี้ท่ีสุด ตวับำ้นเรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่
วำ่ฤดูไหนก็ตำมจนไดรั้บรำงวลั      Four Flower ระดบัยุโรปและไดรั้บ InternationalTrophy for 
Landscape และยงัเป็นหมู่บำ้นตวัอยำ่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย 

เทีย่ว        บริการอาหารมื้อกลางวนัณ ภัตตาคาร 
บ่าย น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ “เ มื อ ง เ จ นี ว า ” 

(30Km.0.45Hrs.) พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิส
ฯตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบ
เจนีวำทะเลสำบท่ีมีรูปคล้ำยพระจันทร์คร่ึง
เส้ียวยำมขำ้งแรมน ำท่ำนชมววิทิวทศัน์อนัสวย
เหนือทะเลสำบเจนีวำ  พร้อมชมเมืองเจนีวำ 
เมืองท่ีวำ่กนัวำ่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มี
อ ะ ไ ร เ ป็ น ส วิ ส เ ล ย  ซ่ึ ง ร ำ ย ล้ อ ม ด้ ว ย
สวนสำธำรณะ ท่ีสวยงำม  และองค์กำร
นำนำชำติ ต่ำงๆ  ตึกสหประชำชำติ ,สภำ
แรงงำนโลก ,องคก์ำรกำชำดสำกล ,ชมทะเลสำบเจนีวำและน ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)ท่ีสำมำรถส่งน ้ ำ
ข้ึนทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเจนีวำ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ที่พัก เมือง
เบอซ็องซง ( เมืองมรดกโลก ) (153Km.2.55Hrs.) เมืองหลวงแห่งกำรท่องเท่ียวของจงัหวดัดู (Doubs) อีก
ทั้งยงัเป็น เมืองหลวงแห่งแควน้ฟร็องช์-กงเต ซ่ึงเป็นท่ีตัง่ถ่ินฐำนของชำวกอลในยุคสัมริดรำว 1500 ก่อน
คริสตศ์กัรำช ต่ืนตำต่ืนใจไปกบัควำมงำมของสถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงส่งผลให้เมืองไดรั้บ
กำรยอมรับวำ่เป็นหน่ึงในศูนยป์ระวติัศำสตร์ท่ี สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  IBIS BESANCON CENTRE VILLE HOTEL                           หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5   เบอซ็องซง - กอลมาร์ - ริคเวยี - หมู่บ้านริโบว์วลิ - ทิทิเซ่(เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น า ท่ านออก เดิ นทา ง สู่  “ เ มื อ งกอลมา ร์ ” 

(163Km.2.10Hrs.) เมืองท่องเท่ียวยุคกลำงท่ีมี
ช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอ-
แร็ง (Haut-Rhin) ในแควน้อำลซัส (Alsace) 
ประ เ ท ศฝ ร่ั ง เ ศ ส ตั ว เ มื อ งนั้ น ตั้ ง อ ยู่ ท ำ ง



 

ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศสเมืองกอลมำร์ ยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็น "เมืองหลวงแห่ง
ไวน์แห่งอัลซาส" นอกจำกน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในกำรอนุรักษ์เมืองให้ยงัคงเป็นเมืองท่ีมีลักษณะ
สถำปัตยกรรมและบรรยำกำศของเมืองโบรำณ ให้ท่ำนไดมี้เวลำเดินเล่นชมตวัเมืองเก่ำท่ีเรียง รำยไปดว้ย
เรือนไมโ้บรำณ ร้ำนคำ้โบรำณ โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ คริสต์ศำสนสถำนและร้ำนคำ้และท่ีอยู่อำศยั ท่ีคงสภำพ
เหมือนเมืองในยคุกลำง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนัณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินสู่ “หมู่บ้านริคเวีย” Riquewihr 

(16Km.0.30Hrs.) เป็นหมู่บำ้นเล็กๆตั้งอยู่ใน
แควน้อำลซำส เป็นหมู่บำ้นท่ีท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ฝร่ังเศส กำรออกแบบตกแต่งบำ้นเรือนของท่ีน่ี
จะคลำ้ยกบัเมือง กอลมำร์ บำ้นทุกหลงัของท่ีน่ี
จะถูกประดบัและตกแต่งไปดว้ยตุ๊กตำหรือของ
เล็กๆนอ้ยๆน่ำรักเตม็ไปหมด อำชีพหลกัของคน
ท่ีน่ีก็คือกำรท ำไวน์ ท ำขนมทอ้งถ่ิน งำนฝีมือ ถือวำ่ดีมำกๆทุกท่ำนจะไดเ้ห็นบรรยำกำศเดิมๆ ในยุคก่อนๆ 
มีหอนำฬิกำซ่ึงเป็นหอคอยท่ีโบรำณท่ีตั้งอยูใ่จกลำงหมู่บำ้นและท่ีน่ียงัตั้งป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ซ่ึงบอกเล่ำ
เร่ืองรำวของแควน้ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี2อีกดว้ย 

 น าท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านริโบว์วิล (Ribeauville) (5Km.0.15Hrs.) อีกหน่ึงชุมชนเล็กๆซ่ึงห่ำงจำก เมือง
กอลมำร์ ไปทำงทิศเหนือประมำณ 20 กิโลเมตรมีช่ือเสียงโด่งดงัมำก จำกทศันียภำพท่ีมองแล้วสบำยตำ
สบำยใจ และอำคำรบำ้นเรือนในยุคกลำงในฉบบัอลัซำส รำยลอ้มดว้ยไร่องุ่นและยงัมีโบสถ์ท่ีส ำคญัถึง 2 
แห่งดว้ยกนั นัน่คือSt.Gregory และ St. Augustine ทั้งสองแห่งน้ียงัคงสภำพสมบูรณ์แบบมำจนถึงปัจจุบนั 
น าท่านเดินทางสู่เขต “ป่าด า แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยำกรธรรมชำติของไมน้ำนำพนัธ์ุ
โดยเฉพำะไมส้นท่ี น ำมำใชท้  ำเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนำฬิ  กำคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
และยงัเป็นอุตสำหกรรมในครอบครัวท่ีมีอำยกุวำ่ 100 ปี ทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเขตป่ำสงวนท่ีส ำคญั
ของประเทศเยอรมนี น าท่านสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titisee) (96Km.1.45Hrs.) น าท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่            
“LAKE TITISEE” สัมผสักบัธรรมชำติอยำ่งใกลชิ้ด ชมธรรมชำติท่ีสวยงำมริมทะเลสำบและหมู่บำ้นทิทิ
เซ่ท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศช่ือดงัของ
เยอรมนีจำกนั้นชมกำรสำธิตวิธีกำรท ำนำฬิกำ
กุ๊กกู สินคำ้พื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกบักำร
เดินเลือกซ้ือ นำฬิกำกุ๊กกูและงำนไมแ้กะสลกั 
ซ่ึง เ ป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ท่ี
เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชำวป่ำด ำ จากน้ัน
น าท่านสู่ทีพ่กั เมืองททิเิซ่  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  HOFGUT HOTEL                                                                        หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่6 ทิทิเซ่ - ซาฟเฮาเซ่น(สวสิเซอร์แลนด์) - น า้ตกไรน์ - ซูริค - สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (69Km.1.15Hrs.) เมืองชำยแดนเยอรมนั-
สวสิฯชมควำมสวยงำมของ“น า้ตกไรน์”ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ ำ
แห่งน้ี เกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำก
เทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆผำ่นลิค
เท่นสไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ท่ีกั้ น
พรหมแดนระหวำ่งสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนั 
ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์
ก่อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำยใหญ่ไหลผ่ำนหน้ำผำ
สูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น“น ้าตกไรน์
ทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จ า ก น้ั น เ ดิ น ท า ง สู่ “เ มื อ ง ซู ริ ค ” (Zurich) 

(50Km.0.50Hrs.) ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจ
และกำรธนำคำรของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวำ
ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่
ริมฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไมเ้ขียว
ชอุ่ม แซมด้วยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม 
ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริม
ฝ่ังทะเลสำบซูริค...น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ
โบสถ์ "โบสถ์เซ็นตปี์เตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกวำ่โบสถ์
อ่ืนๆในยโุรป จำกนั้นใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มี
เวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงแบรนด์ดงั ของท่ีระลึกพื้นเมืองของ
สวสิเซอร์แลนด ์

  ไดเ้วลำอนัสมควรเดินทำงสู่สนำมบินซูริค น าคณะเช็คอนิ และท า TAX REFUNED  
18.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR096 

วนัที่7 กรุงเทพ 
00.55 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
02.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR834 
12.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น า
ทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 48,900 48,900 48,900 12,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ

ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวัหำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆอนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  

 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ทางบริษัทฯคิดค่าบริการย่ืนวซ่ีา 4,000.-)  
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน

โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก25,000บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวี
ซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูตโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน)ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือนและมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 
 รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่นใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำงอำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียนหนงัสือรับรองจำกตน้สังกดัหนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ันส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
* หนังสือรับรองจากธนาคารในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อมStatement และส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือนกรุณำสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนำ้พำสปอร์ตและหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัไดแ้ต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำและมำรดำซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่านเน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ันกำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียวทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงินโดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


