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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีีสุ่ดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว 
 
 
 

มิลาน – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – ชิงเกว่ แตร์เร – เจนัว 
ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – มหาวหิารแห่งมิลาน – โคโม่ 

ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล  
ภูเขาหิมะทิตลสิ – Sky Walk – ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี – ลานหิมะ – ภตัตาคารววิพานอราม่า 

ซุก – ซูริก – ชาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริก – ช้อปป้ิง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  

 04 - 11 ตุลาคม 2560           
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 

วนัที่2       มิลาน – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า  
02.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR837  
04.45 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาท ี
07.25 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR127 
12.55 เดิ น ท า ง ถึ ง เมื อ งมิ ล าน  ป ร ะ เท ศ อิ ต าลี  ห ลั ง ผ่ าน พิ ธี ต ร ว จ ค น เข้ า เมื อ ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน และยงัเป็นบำ้นเกิด “กำลิเลโอ” ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงของอิตำลีน ำคณะเปล่ียนเป็นรถ 
Shutter Bus เขำ้ชมควำมมหศัจรรยข์อง “หอ
เอนแห่งเมืองปีซ่ำ” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลก  ถูกสร้ำงดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 
ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จ
เม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี 
ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ีภำยในมีเสำหินอ่อนที
สลักลวดลำยด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุค
ไดส้ลกัลวดลำยไวส้วยงำมมำกส่วนสำเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไปขำ้ง
หน่ึงเม่ือวดัดูปรำกฏวำ่เอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมือง
แห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของนกัวิทยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กำลิเลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้ิสูจน์กฎ
กำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกท่ีสูงเขำสังเกตพบว่ำไม่ว่ำวตัถุหนักหรือเบำ ต่ำงตกถึง
พื้นดินพร้อมกนั และให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ีและเขำยงัเป็นคน
แรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำวเม่ือประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำย
ควำมเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยืนยนัว่ำดวง
อำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จนท ำใหเ้ขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของ “หอ
สวดมนตท่ี์สร้ำงในสไตลโ์รมนัเนสก”์ จตุัรัสดูโอโมแห่งปิซำไดรั้บเลือกโดยองคก์ำรยเูนสโกให้ข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    DUOMO HOTEL                                                                     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่3      ปิซ่า – ชิงเกว่ แตร์เร – เจนัว – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำน นั่งรถไฟสู่ “ชิงเกว่ แตร์เร” (CINQUE TERRE) หมู่บำ้นเล็กๆท่ีตั้งอยูบ่นชำยฝ่ังริเวียร่ำของอิตำลี 

CINQUE TERRE มีควำมหมำยว่ำ “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้ำน  5 แห่งได้แก่ 
MONTEROSSOALMARE,VERNAZZA,ORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้ ำ
หมู่บำ้นน้ีมีหุบเขำล้อมรอบ ประกอบกนัเป็น
ส่วนหน่ึงของอุทยำนแห่งชำติฯ และไดรั้บกำร
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก้
อีกด้วย จำกนั้ นน ำท่ำน  ชมควำมงำมของ
หมู่บ้ำน โดยเฉพำะ หมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร 
(RIOMAGGIORE) เป็ นห มู่ บ้ ำน เล็ กๆ  ท่ี มี
เสน่ห์  และมีบรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ 
บำ้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหนำ้ผำท่ีปกคลุม
ดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท ำให้กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต
แห่งหน่ึงอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระใหท้่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเจนัว” เป็นหน่ึง

ในเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตำลี เป็นรัฐอิสระ
ท่ีตั้งอยู่ท่ีลิกูเรียทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ฝ่ังทะเลอิตำลี ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 
จนถึง ค.ศ.1797 รถโคช้น ำคณะชมเมืองโดยรอบ 
ซ่ึงบริเวณก ำแพงเมือง เป็นศิลปะท่ีมีมำตั้งแต่สมยั
ยุคกลำง ปัจจุบนัเจนวัไดก้ลำยเป็นแหล่งช้อปป้ิง
ท่ี มี ช่ือเสียง และย ังมี ตึกรำมโบรำณในแบบ
สถำปัตยกรรมชำวโรมนั ซ่ึงลว้นแต่มีอำยุมำกกวำ่ 500 ปี ข้ึนไป ผำ่นชม “อนุสำวรียค์ริสโตเฟอร์ โคลมับสั” 
(Columbus monument) นักเดินเรือท่ีมีบำ้นเกิดท่ีเมืองเจนัวแห่งน้ี หรือท่ีเช่ือกนัว่ำเป็นชำวยุโรปคนแรกท่ี
คน้พบทวปีอเมริกำ ผำ่นชมชำยฝ่ังทะเลท่ีช่วยเพิ่มเสน่ห์ใหแ้ก่เมืองน้ี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :      NOVOTEL GENOVA CITY HOTEL                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                 
              

 

 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
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วนัที่4      เจนัว – มิลาน – ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ – มหาวหิารแห่งมิลาน – โคโม่  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัว “เมืองมิลาน”  
เมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่
บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี  จำกนั้นน ำคณะเก็บภำพ 
“ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปรำสำทสวยงำม
หลังน้ีได้เคยเป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูล
วิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนักของผูน้ ำเผด็จกำร
ในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มีเวลำ
ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพกบัมุมสวยๆ ของน ้ ำพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดำ้นหน้ำปรำสำทสฟอร์เซสโก ้น ำท่ำนชม “มหา
วิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ท่ีโดด
เด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร 
สร้ำงข้ึนด้วยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค 
ใชเ้วลำสร้ำงนำนกวำ่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์
แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลำน
ดำ้นหน้ำเป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้
วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงม้ำ รำยล้อมด้วย
อำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ลือกหำซ้ือสินคำ้
ช่ือดงัมำกมำยท่ี “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ” ท่ีใชเ้วลำก่อสร้ำงถึง 12 ปีเป็นอำคำรหลงัคำกระจก
โครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลำยงดงำมมำก ภำยในประกอบด้วยร้ำนคำ้สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, 
Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั บนถนนมองท ์
นโปลียอง และถนนวคิเตอร์เอมมำนูเอล หรือนัง่จิบกำแฟชมบรรยำกำศ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย เดินทำงสู่  “เมืองโคโม่”  เป็นเมืองศูนย์กลำง

อุตสำหกรรมผำ้ไหมของอิตำลีมีช่ือเสียงยอดเยีย่ม 
ขำยผำ้คลุมไหล่ของ จอง ปำตูร์ เน้ือบำงเบำเนียน
นุ่มผืนใหญ่มำก แต่เม่ือพบัแล้วสำมำรถป้ันเป็น
ก้อนกลมแค่ก ำมือเดียว ลวดลำยและเน้ือผ้ำ
สวยงำมจบัใจมำก และมีทิวทัศน์สวยงำมท่ีสุด
ของประเทศอิตำลี เมืองตำกอำกำศโคโม่ ตั้ งอยู่
ใกลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอมบำร์เดีย ทำงเหนือของประเทศอิตำลี มีพื้นท่ี 146 ตำรำงกิโลเมตร ไดช่ื้อว่ำ
เป็นทะเลสำบสวยงำมท่ีสุด และมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ2ของอิตำลี รองจำกทะเลสำบกำร์ดำและ
ทะเลสำบมจัจอเร ทำงเหนือของทะเลสำบคือ เทือกเขำแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปรำกำรทำงธรรมชำติ ท่ี
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สร้ำงฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรให้กบัดินแดนแห่งน้ี เสน่ห์ของทะเลสำบแห่งน้ี คือ “วิลล่ำ” บำ้นพกัตำก
อำกำศอนัหรูหรำ เรียงรำยรอบๆ ทะเลสำบโคโม จนกลำยเป็นศูนยร์วมชนชั้นสูงและบุคคลมีช่ือเสียงของ
ยโุรป 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :      CRUISE HOTEL                                                             หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่5      โคโม่ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ชมเมือง – ซุก                
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ ำน เดินทำงเข้ำสู่  “เมืองลู เซิ ร์น” (Luzern) ซ่ึ ง เป็นอดีตหัวเมืองโบรำณของสวิส เซอร์แลนด ์

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ “หลงัคำแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะ
นอกจำกจะมีเทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอยำ่งเทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบัป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยู่
ตำมเนินเขำและไหล่เขำ สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้ำและทุ่งหญำ้อนัเขียวชอุ่ม ส ำหรับเล้ียงสัตว ์และเป็น
เมืองท่ีไดช่ื้อวำ่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภำพไวม้ำกท่ีสุด  

เที่ยง      อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง 
 บ่ำย “เมืองลูเซิร์น” ให้ท่ำนไดอิ้สระตำมอธัยำศยักบักำรเท่ียว

ชมบ รรย ำก ำศขอ ง เมื อ ง  น ำคณ ะไป ถ่ ำย รูป กับ 
“ อนุสาวรีย์สิงโต  ”อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของ
ทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ใน
สงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดิน
ข้ ำม  “ส ะพ าน ไ ม้ ค า เป ล ” ท่ี มี ช่ื อ เสี ย ง ท่ี สุ ด ขอ ง 
ลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตวั
ขำ้ม“แม่น ้ ำรุซซ์ ”(Reuss)ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือม
เขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคย ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะ
ใหม่จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลำงเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”  ให้
ท่ำนช้อปป้ิงสินคำ้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวี
เนียร์ต่ำงๆ และท่ีท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำงๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทน
จ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงั อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซ่ี ฯลฯ จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“เมืองซุก” 

ค า่            อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง 

พกัที่ :     ARCADE HOTEL                                                   หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง            
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วนัที่6       ซุก  – แองเกลเบิร์ก – ภูเขาหิมะทิตลสิทิตลสิ – Sky Walk – ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี   
                 ซุก – ซูริก  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ ำน เดิ น ท ำง สู่  “เมื อ ง แ อ ง เก ล เบิ ร์ ก ” 
(Engelberg) เมืองท่ีถือได้ว่ำตั้งอยู่ใจกลำงยุโรป
และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า 
Rotair Titlis ท่ีหมุนได ้360 องศำ ระหวำ่งชมวิว
ทิวทศัน์ของ เทือกเขำแอลป์ (The Alps) ท่ีมีควำม
สวยงำม ยอดเขำทิตลิสนั้นมีควำมสูง 3,028 เมตร 
ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขำท่ีมี
นกัท่องเท่ียวนิยมมำเล่นสกีและท ำกิจกรรมบนลำนหิมะเป็นจ ำนวนมำก และบนยอดเขำท่ำนจะไดส้ัมผสักบั 
ถ ้ำน ้ำแขง็ (Glacier Grotto) ท่ีมีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมววิ) 
บ่ำย น ำท่ำนสู่บริเวณ ลำนสกี ให้ท่ำนไดอิ้สระจนถึง

เวลำอนัสมควร น ำท่ำนลงจำกยอดเขำ น ำคณะ
ท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซุก” (Zug) เป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศำสตร์ ในเขตเมืองเก่ำ มี ตึกรำมบ้ำน
ช่องปลูกเรียงรำยบนถนนแคบๆ ผนังตึกมี
ภำพวำดสัสันสดใสคล้ำยๆกับเมืองลูเซิร์น ท่ี
ยงัคงเอกลักษณ์ของเมืองไวไ้ด้เป็นอย่ำงดี ได้
เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซูริก” (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  

พกัที่ :      IDEA HOTEL                                                                                หรือระดบัใกล้เคยีง                     
วนัที่7       ซูริก – ชาฟเฮาส์เซ่น – น า้ตกไรน์ – ซูริก – ช้อปป้ิง –สนามบินซูริก              
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำคณ ะ เดิ น ท ำง สู่  “เมื อ งซ าฟ เฮ า ส์ เซ่ น ” 
(Schaffhausen) เมืองชำยแดนเยอรมนั-สวสิฯ ซ่ึง
เกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุด
ในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของ
หิมะจำกเทือกเขำแอลป์ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ี
เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงาม

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


7 
 

 

 

ที่สุดในยุโรปกลาง” ชมควำมตระกำรตำของสำยน ้ ำตก พร้อมบนัทึกภำพอนัน่ำประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  
จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองซูริค” น ำท่ำนเท่ียวเมืองซูริค ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยโุรป
ซ่ึงมอบชีวิตชีวำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ำคณะชมควำมสวยงำมของโบสถ์ “โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์” 
โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดกวำ่โบสถอ่ื์นๆในยโุรป  

เที่ยง       อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ “ถนนบาห์นฮอฟ” (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสำยช้อปป้ิงหลกัของเมืองซูริก ตดัจำก
อนุสำวรียห์นำ้สถำนีรถไฟตรงไปยงัทะเลสำบซูริค มีร้ำนคำ้ชั้นน ำและห้ำงสรรพสินคำ้ตั้งอยูเ่รียงรำยตลอด
สองฝ่ัง ไดรั้บกำรขนำนนำม  วำ่เป็นหน่ึงใน “ถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก” ดว้ยร้ำนแฟล็กชิพ สินคำ้แบรนด์เนม
ต่ำงๆ  มีร้ำนคำ้จ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดงัมำกมำย เช่น Rolex เป็นตน้  
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนซูริก เพื่อให้ท่ำนได้มีเวลำท ำ TAX REFUND คืนภำษี
ก่อนกำรเช็คอิน 

18.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR096  

วนัที่8       กรุงเทพฯ 
01.10 ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
02.59 เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR836 
13.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

04 - 11 ตุลาคม 2560 55,900 55,900 55,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริก-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  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 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 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์หรือส่ง E MAIL ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

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

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

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

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 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 อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค 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 แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำ
กำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง 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 และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


