
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสดุแสนโรแมนติกกบั 3 ประเทศในฝนั ฝร่ังเศส -สวิสเซอร์แลนด์-อติาลี 

 ล่องเรือกอนโดล่าแห่งเวนิส ช้อปป้ิงเมืองแห่งแฟช่ันและชมมหาวิหารสดุยิ่งใหญ่ที่มิลาน 

พิชิตยอดเขาทติลิส ช้อปป้ิงสนิค้าสวิส โรแมนติกเมืองลูเซิร์น บ่อหมีกรุงเบิร์น 

น่ังรถไฟ TGV พระราชวังแวร์ซายส ์ ล่องเรือบาโตมูส ช้อปป้ิงเตม็อิ่มย่านดัง 

เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช านาญงานและการบริการสดุประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 24 พ.ค. - 2 มิ.ย. /21-30 มิ.ย. /26 ก.ค. -4 ส.ค.  

    13 - 22 ก.ย. / 11-20 ต.ค. / 18-27 ต.ค. 61        

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)    สุวรรณภูมิ – ปำรีส   

22.00 น.   คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2)  ปำรีส - บำ้นจิตรกร Claude Monet's House – มองมำรต์ – วิหำรพระหฤทยั - ล่องเรือ  

     Bateaux Mouehes    

00.10 น. ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

06.50 น.  (เดินทางถึงสนามบินชำรล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ช่ือว่า จิแวรนี์ (Giverny) เข้าชมบ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสม์ที่โด่ง

ดัง บ้านสองช้ันหลังน้ีปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้านยังคงสภาพ

เดิม ห้องน่ังเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ท าครัวครบครัน สะท้อนให้เห็นว่าโมเนต์เป็นคน

พิถีพิถัน ไฮไลท์ของบ้านคือ สวนสวย 2 แห่งอยู่ในที่เดียวกัน สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝร่ังเศส “คลอส นอร์

แมนด์”(Clos Normand) และสวนไม้น ้า ขึ้ นมาคู่กับสวนไม้ดอก เหมือนกับโมเนต์ตวัดปลายพู่กันลงบนผ้าใบ 

กลางสวนไม้น า้มีสระบัวที่เป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชุดอันเล่ืองช่ือ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพ้ืนน า้ในสระ

บัวเป็นสิ่งที่โมเนต์ช่ืนชอบมาก 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส เพ่ือเดินทางไปยัง ย่ำนมองมำรต์ ย่านที่ได้ช่ือว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะ

อดีต เป็นย่านที่พักอาศัยและท ามาหางานของเหล่าศิลปิน จิตรกรช่ือดังมากมาย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, แวน

โกะ๊, เรอนัวร์ มาเนต์ เป็นต้น... น าท่านชม วิหำรพระหฤทยั Sacre-Coeur ชมความงามของโบสถ์สีขาวสวยเด่น

เป็นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต น าท่านชมความงามของวิวสวยที่สุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็น

เนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นัดพบของศิลปินมา

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากที่น่ีเป็นจ านวนมาก... อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถานที่รวมตัวกันของเหล่าจิตรกรอิสระที่

รับจ้างวาดภาพเหมือนให้เหล่านักท่องเที่ยว ... จากน้ันน าท่านล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมความงามของ 

“แม่น ้าแซนน์” ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น ้า เพ่ือชมความงามของสถาปัตยกรรม

สองฟากฝั่งแม่น า้ในกรุงปารีสและช่ืนชมทัศนียภาพอนัสวยงามของสองฝั่งแม่น ้าในยามค ่าคืนให้ทุกท่าน ได้สัมผัส

บรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซ่ึงเป็นแม่น า้สายหลักแห่งกรุงปารีส   

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพ้ืนเมือง 

ทีพ่กั   MARRIOTT PARIS RIVE GAUCHE หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง     (3)   ปำรีส – พิพิธภณัฑลู์ฟ - ประตูชยั - หอไอเฟล - ปำรีส  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑลู์ฟ พิพิธภัณฑ์ที่ จัดว่าใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัวอาคารสถานที่และผลงานที่น ามาจัด

แสดง ตัวตึกที่อยู่รายรอบน้ันเคยเป็นพระราชวังมาก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเกบ็รวบรวมผลงานมากกว่า 400 , 000 

ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ช้ินเท่าน้ัน ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่น

ด้วยปิรามิดแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั-จีน... ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัผลงาน

ด้านศิลปะจากทั่วโลก และที่ส าคัญที่ทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอนัลือ

ช่ือของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากน้ียังมีผลงานอีก

มากมาย อาทิ  ภาพวาด  The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภาพเสรีภาพน าประชาชน (Liberty 

Leading the People) ผลงานที่เยี่ยมยอดของ เดอลาครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงการปฏวัิติในฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพ่ือ

เป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ยิ่งใหญ่ดุจดั่งจอมจักรพรรดิ



 

 

โรมันอสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย ชมจตุัรสัคองคอรท์ ที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์

ที่ 16 และพระนางมารีองัตัวเนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส าคัญของนครปารีส (ไม่รวม

ค่าขึ้ นชม) ให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่

ระลึก จากน้ันชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติกอันมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นต้นแบบ

ถนนราชด าเนิน ถนนแฟช่ันที่มี ช่ือเสียง สองข้างถนนเป็นที่ตั้ งของส านักงาน , สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, 

ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทิงช่ือดังตลอดความยาวเกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั   MARRIOTT PARIS RIVE GAUCHE หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4) ปำรีส – พระรำชวงัแวรซ์ำย  – มหำวิหำรนอทเทรอดำม  - ชอ้ปป้ิง - ปำรีส 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวรซ์ำยส ์อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 

14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้ท่านได้เข้าชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versailles Palace) สัมผัส

ความอลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก อกีทั้งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันแพงที่สุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซ่ึงได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตร

บรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และ

เฟอร์นิเจอร์ช้ันดี ที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… ให้ท่านได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง 

อาทิ SALON  OF  WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS, เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนูอำหำรจีน 

 จากน้ันน าท่านสู่  มหำวิหำรนอทเทรอดำม (La Cathé drale Notre-Dame) โบสถ์ศิลปะโกธิกอันเก่าแก่และ

ศักด์ิสิทธิ์แห่งน้ี เป็นโบสถ์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของฝร่ังเศสกว่็าได้ โบสถ์สูงใหญ่คล้ายตึก 3 ช้ัน สร้างด้วยหินที่ตัด

เป็นช้ินและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอกเร่ืองราวของพระเยซูที่ซุ้มประตู เหนือส่วนโค้งของประตูขึ้ นไป เรียงราย

ด้วยประติมากรรมหินสลักเป็นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนาขนาดเท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นที่สุดคือ

นักบุญแซงต์ เดอนีส์ ที่ยืนถือหางตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้าต่างที่ประกอบขึ้ นจากกระจกหลากสี บอกเล่า

เร่ืองราวตามพระคัมภีร์โบราณ อสิระให้ท่านได้มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมที่โด่งดังของฝร่ังเศส ย่ำน

ถนนออสแมนบูโลวำร์ด  และสินค้าปลอดภาษีมากมายเป็นการส่งท้าย หรือให้ ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงใน

ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่างแกลเลอรี ่ลำฟำแยต ฯลฯ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพ้ืนเมือง  

ทีพ่กั   MARRIOTT PARIS RIVE GAUCHE หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)    ปำรีส - TGV ดีจอง – เบิรน์ - ชมเมือง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปารีส น ำคณะนัง่รถไฟควำมเร็วสูง TGV สู่เมืองดิจอง วิ่งดว้ยควำมเร็ว 300 

กิโลเมตร ต่อชัว่โมง ...  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน 

 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชาริงเกนตั้งช่ือสัตว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออก

ล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน ้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมือง

แห่งน้ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น 

“เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนำฬิกำไซท ์กล็อคเค่นทำรม์ หอ

นาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว์” ให้ดูทุกช่ัวโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัย่าน

การค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับ

สูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค 

เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมืองไปตาม

ถนนสายส าคัญกลางเมืองที่มีน ้าพุทั้ งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปทั่วเมือง ซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปป้ัน

แตกต่างกนัไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains”...  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ที่พัก HOTEL AMBASSADOR BERN หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)    เบิรน์ – อินเทอรล์ำเกน้ - ชทำน  - กระเชำ้ “Cabrio” - แองเกิลเบิรก์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูก

โอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน อิสระให้

ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน 

HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek 



 

 

Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอ็คโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนัง

แบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่ ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันน้ันมีคาสิโน 

Kursaal ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 

จากน้ันน าท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในต าบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ 

Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การเดินทางโดยขึ้ น กระเชำ้ “Cabrio” กระเชำ้ลอยฟ้ำเปิด

ประทุนแห่งแรกของโลก  มีความหมายมาจากค าว่า “Cabriolet” หรือ “Convertible” ซ่ึงหมายถึง คล้ายรถเปิด

ประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านขึ้ นรถรางที่มีอายุกว่า 100 ปี ไต่ขึ้นเนินเขา สอง

ข้างกายท่านจะโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า ฟาร์มสัตว์ เป็นประสบการณ์ที่ยากจะหาได้... จากน้ันเปล่ียนเป็น Cabrio 

กระเช้าลอยฟ้า 2 ช้ัน แห่งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้าที่พานักท่องเที่ยวทะยานขึ้นภูเขา Stanserhorn  เป็นความ

พิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิวแบบไร้ขอบเขต เม่ือขึ้ นสู่ยอดเขา ให้ท่านได้ชมความงามของเมือง ชทาน... 

จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ทีพ่กั HOTEL WALDEGG  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)    แองเกิลเบิรก์ – กระเชำ้โรแตร ์– ยอดเขำทิตลิส – ลูเซิรน์   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่าน ขึ้นกระเชำ้ไฟฟ้ำโรแตร ์ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา สู่ 

ยอดเขำทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่น

สกีเป็นจ านวนมาก น าชม ถ ้ ำ น ้ ำแข็ง  Glacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 

เมตร มีน า้แขง็ปกคลุมตลอดทั้งปี จากน้ันขึ้นสู่ ลำนสกี อสิระให้ท่านได้เล่นหิมะกนัอย่างสนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

http://travel.mthai.com/


 

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส  

บ่ำย      จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองลูเซิรน์ เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง เช่น  

 บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของที่ระลึกร้านชอ็คโกแล็ต และช้อปป้ิงสินค้าช้ันดีที่มีช่ือเสียงตาม

อธัยาศัย...  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น ... บริการท่านด้วย ฟองดูวสบู์กิยองส ์อาหารท้องถิ่นของชาวสวิส ทั้ง

ฟองดูวส์น า้มัน, ฟองดูวส์ชีสและของหวานเป็นฟองดูวส์ผลไม้ชอ็คโกแลต 

ที่พัก RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8)    ลูเซิรน์ - ลูกำโน่ – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าออกเดินทางข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกำโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง

ตากอากาศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองในฝันของชาวสวิสในภมิูภาคอืน่ๆ ที่อยากมาอยู่เมือง

ที่อบอุ่นด้วยแสงแดดสว่างไสว น าท่านชมเมืองลูกาโน่ที่สวยงามไปด้วยเทือกเขา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์เอเชีย 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี 

เมืองแห่งแฟช่ัน และเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ส าคัญเมืองหน่ึงของยุโรป  น าท่านเข้าชม  มหำวิหำรดูโอโม่ 

(DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือ 

ค.ศ.1386 แต่เสรจ็สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคา

ยอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทอง

ขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชม

อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที ่2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่

ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอติาลีทุกวันน้ี อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลาน

ที่หลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอติาลี... 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ที่พัก  ANA CROWNE PLAZA MILAN  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง  (9)    สนำมบินมิลำน – สุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมัลเพนซา เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ                 

13.05 น. เดินทางสู่สนามบิน แล้วออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่   TG 941              

 

วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง  (10)  สุวรรณภูมิ  

05.50 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 165,900.- 162,900.- 163,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 157,900.- 154,900.- 155,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 149,900.- 146,900.- 147,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 141,900.- 138,900.- 139,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 21,000.- 21,000.- 21,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1629 

1549 

1469 

1389 

210 

1279 

 

1629 

1549 

1469 

1389 

210 

1279 

 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,000 บำท** 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท    

      ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

            ช่ือบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                  ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                  หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรยกเลกิ   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้ นไป) โปรดตรวจดู

อย่างละเอยีด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่าน้ัน 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถาน

ฑูต 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่

อนุญาติให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ 

ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 



 

 

·       เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสีย

ภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละ

สถานฑูต) 

a.       กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ 

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b.       กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุ

ว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย  1.

ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับ

ท่านใดท่านหน่ึง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทาง

ท่านอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อืน่ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

 โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 



 

 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือ

คืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้

เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย

มิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่ น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่ น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


