
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติกกับ 3 ประเทศในฝัน ฝรั่งเศส -สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลี 

 ล่องเรือกอนโดล่าแห่งเวนิส ช้อปปิ้งเมืองแห่งแฟชั่นและชมมหาวิหารสุดย่ิงใหญ่ที่มิลาน 

พิชิตยอดเขาทิตลิส ช้อปปิ้งสินค้าสวิส โรแมนติกเมืองลูเซิร์น บ่อหมีกรุงเบิร์น 

นั่งรถไฟ TGV พระราชวังแวร์ซายส์  ล่องเรือบาโตมูส ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง 

เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช านาญงานและการบริการในแบบ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ 

 

ก าหนดการเดนิทาง  9 - 18 เมษายน 2561   

วันแรกของการเดินทาง  (1)    สุวรรณภูมิ – ปารีส   

22.00 น.   คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วันที่สองของการเดินทาง  (2)  ปารีส - บ้านจิตรกร Claude Monet's House – มองมาร์ท – วิหารพระหฤทัย - ล่องเรือ  

     Bateaux Mouehes    

00.10 น. ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 930 

06.50 น.  เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny) เข้าชมบ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ท่ีโด่ง

ดัง บ้านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้านยังคงสภาพ

เดิม ห้องนั่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ท าครัวครบครัน สะท้อนให้เห็นว่าโมเนต์เป็นคน

พิถีพิถัน ไฮไลท์ของบ้านคือ สวนสวย 2 แห่งอยู่ในท่ีเดียวกัน สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศส “คลอส นอร์

แมนด์”(Clos Normand) และสวนไม้น้ า ขึ้นมาคู่กับสวนไม้ดอก เหมือนกับโมเนต์ตวัดปลายพู่กันลงบนผ้าใบ 

กลางสวนไม้น้ ามีสระบัวท่ีเป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพื้นน้ าในสระ

บัวเป็นสิ่งท่ีโมเนต์ชื่นชอบมาก 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส เพื่อเดินทางไปยัง ย่านมองมาร์ต ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะ

อดีต เป็นย่านท่ีพักอาศัยและท ามาหางานของเหล่าศิลปิน จิตรกรชื่อดังมากมาย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, แวน

โก๊ะ, เรอนัวร์ มาเนต์ เป็นต้น... น าท่านชม วิหารพระหฤทัย Sacre-Coeur ชมความงามของโบสถ์สีขาวสวยเด่น

เป็นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต น าท่านชมความงามของวิวสวยท่ีสุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็น

เนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินท้ังหลาย ณ ท่ีแห่งนี้คือ ท่ีนัดพบของศิลปินมา

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากท่ีนี่เป็นจ านวนมาก... อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถานท่ีรวมตัวกันของเหล่าจิตรกรอิสระท่ี

รับจ้างวาดภาพเหมือนให้เหล่านักท่องเท่ียว ... จากนั้นน าท่านล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมความงามของ 

“แม่น้ าแซนน์” ท่ีตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ า เพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรม

สองฟากฝั่งแม่น้ าในกรุงปารีสและชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ าในยามค่ าคืนให้ทุกท่าน ได้สัมผัส

บรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักแห่งกรุงปารีส   

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก   MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง     (3)   ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ - ประตูชัย - หอไอเฟล - ปารีส  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก ท้ังตัวอาคารสถานท่ีและผลงานท่ีน ามาจัด

แสดง ตัวตึกท่ีอยู่รายรอบนั้นเคยเป็นพระราชวังมาก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงานมากกว่า 400 , 000 

ชิ้น แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่น

ด้วยปิรามิดแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป่ย สถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน-จีน... ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับผลงาน

ด้านศิลปะจากท่ัวโลก และท่ีส าคัญท่ีทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือ

ชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินชี่ ปริศนาภาพวาดท่ียังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีก

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

Leading the People) ผลงานท่ีเยี่ยมยอดของ เดอลาครัว (Delacroix) ท่ีแสดงถึงการปฏิวัติในฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ท่ีนโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพื่อ

เป็นเกียรติแก่กองทัพของตนท่ีมีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ยิ่งใหญ่ดุจดั่งจอมจักรพรรดิ

โรมันอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเปน็ท่ีระลึกตามอัธยาศัย ชมจัตุรัสคองคอร์ท ท่ีซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์

ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส าคัญของนครปารีส (ไม่

รวมค่าขึ้นชม) ให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็น

ท่ีระลึก จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติกอันมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบ

ถนนราชด าเนิน ถนนแฟชั่นท่ีมีชื่อเสียง สองข้างถนนเป็นท่ีตั้งของส านักงาน , สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, 

ภัตตาคาร, สถานท่ี บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก   MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง  (4) ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย  – มหาวิหารนอทเทรอดาม  - ช้อปปิ้ง - ปารีส 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวร์ซายส ์อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 

14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้ท่านได้เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) สัมผัส

ความอลังการของพระราชวังท่ีได้รับการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในโลก อีกท้ังงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันแพงท่ีสุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตร

บรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และ

เฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ท่ีเป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก… ให้ท่านได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง 

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

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน 

 จากนั้นน าท่านสู่ มหาวิหารนอทเทรอดาม (La Cathé drale Notre-Dame) โบสถ์ศิลปะโกธิกอันเก่าแก่และ

ศักดิ์สิทธ์ิแห่งนี้ เป็นโบสถ์ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของฝรั่งเศสก็ว่าได้ โบสถ์สูงใหญ่คล้ายตึก 3 ชั้น สร้างด้วยหินท่ี

ตัดเป็นชิ้นและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอกเรื่องราวของพระเยซูที่ซุ้มประตู เหนือส่วนโค้งของประตูข้ึนไป เรียง

รายด้วยประติมากรรมหินสลักเป็นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนาขนาดเท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นท่ีสุด

คือนักบุญแซงต์ เดอนีส์ ท่ียืนถือหางตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้าต่างท่ีประกอบขึ้นจากกระจกหลากสี บอกเล่า

เรื่องราวตามพระคัมภีร์โบราณ อิสระให้ท่านได้มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมท่ีโด่งดังของฝรั่งเศส    



ย่าน ถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าปลอดภาษีมากมายเป็นการส่งท้าย หรือให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งใน

ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่างแกลเลอร่ี ลาฟาแยต ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก   MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง  (5)    ปารีส - TGV ดีจอง – เบิร์น - ชมเมือง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปารีส น าคณะนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่เมืองดิจอง วิ่งด้วยความเร็ว 300 

กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง ...  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน 

 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ได้มาจากการท่ีท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ท่ี 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกท่ีท่านพบขณะออก

ล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเปน็ท่ีระลึก เมือง

แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น 

“เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเค่นทาร์ม หอ

นาฬิกาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่าน

การค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค  ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมี

ระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์

บาร็อค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมือง

ไปตามถนนสายส าคัญกลางเมืองท่ีมีน้ าพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปท่ัวเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปปั้น

แตกต่างกันไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains”...  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถ่ิน 

ท่ีพัก HOTEL AMBASSADOR BERN หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วันที่หกของการเดินทาง  (6)    เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น - ชทาน  - กระเช้า “Cabrio” - แองเกิลเบิร์ก  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทัศน์อันงดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูก

โอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท าให้ ท่านรู้สึกสดชื่น อิสระให้

ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดท้ังปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน 

HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek 

Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก, เครื่องหนัง

แบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมีคาสิโน 

Kursaal ให้ส าหรับท่านท่ีต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในต าบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ 

Obwalden มีความสูงท่ี 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การเดินทางโดยขึ้น กระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิด

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

ประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอ่ืนจะพาท่านขึ้นรถรางท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ไต่ข้ึนเนินเขา สอง

ข้างกายท่านจะโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า ฟาร์มสัตว์ เป็นประสบการณ์ท่ียากจะหาได้... จากนั้นเปลี่ยนเป็น Cabrio 

ก ร ะ เช้ า ล อ ย ฟ้ า  2 ชั้ น  แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง โล ก  พ าห น ะ ล อ ย ฟ้ า ท่ี พ านั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท ะ ย าน ขึ้ น

ภูเขา Stanserhorn  เป็นความพิเศษท่ีนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิวแบบไร้ขอบเขต เม่ือขึ้นสู่ยอดเขา ให้ท่าน

ได้ชมความงามของเมือง ชทาน... จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถ่ิน 

ที่พัก HOTEL WALDEGG  หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

http://travel.mthai.com/


 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  (7)    แองเกิลเบิร์ก – กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าโรแตร์ท่ีหมุนได้ 360 องศา สู่ 

ยอดเขาทิตลิส ท่ีมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดท้ังปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเท่ียวนิยมมาเล่น

สกีเป็นจ านวนมาก น าชม ถ้ า น้ าแข็ง  Glacier Grottoท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 

เมตร มีน้ าแข็งปกคลุมตลอดท้ังปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส  

บ่าย      จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองลูเซิร์น เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น  

 บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีท่ีมีชื่อเสียงตาม

อัธยาศัย...  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถ่ิน ... บริการท่านด้วย ฟองดูวส์บูกิยองส์ อาหารท้องถ่ินของชาวสวิส ทั้ง

ฟองดูวส์น้ ามัน, ฟองดูวส์ชีสและของหวานเป็นฟองดูวส์ผลไม้ช็อคโกแลต 

ท่ีพัก RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปดของการเดินทาง  (8)    ลูเซิร์น - ลูกาโน่ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าออกเดินทางข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง

ตากอากาศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองในฝันของชาวสวิสในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีอยากมาอยู่เมือง

ท่ีอบอุ่นด้วยแสงแดดสว่างไสว น าท่านชมเมืองลูกาโน่ท่ีสวยงามไปด้วยเทือกเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์เอเชีย 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี 

เมืองแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่ีส าคัญเมืองหนึ่งของยุโรป  น าท่านเข้าชม  มหาวิหารดูโอโม่ 

(DUOMO CATHEDRAL) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเม่ือเม่ือ ค.ศ.

1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอด

เรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 

4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก...  ชมอาคาร

แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ท่ีเป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ท่ีทรง

รวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิลานท่ี

หลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดท้ังแบรนด์เนมท่ีเราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาล.ี.. 

 

 

 

 

 



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถ่ิน 

ท่ีพัก MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง  (9)    สนามบินมิลาน – สุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมัลเพนซา เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ                 

13.05 น. เดินทางสู่สนามบิน แล้วออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินที่   TG 941              

 

วันที่สิบของการเดินทาง  (10)  สุวรรณภูมิ  

05.50 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว (ช าระเพิ่มท่านล่ะ) 

มีตั๋ว ส าหรับผู้ใหญ ่(ลดราคาท่านล่ะ) 

168,800.- 

160,800.- 

151,800.- 

143,800.- 

28,000.- 

32,000.- 

165,800.- 

157,800.- 

148,800.- 

140,800.- 

28,000.- 

32,000.- 

166,800.- 

158,800.- 

149,800.- 

141,800.- 

28,000.- 

32,000.- 

** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางผู้ใหญ่ขั้นต่ า 15 ท่าน 

หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 20,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1658 

1578 

1488 

1408 

280 

1338 

1658 

1578 

1488 

1408 

280 

1338 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

 



 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเสน้ทาง และสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษสีนามบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มอีก 

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 30,000.- บาท   

    ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย  21 วัน 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 ช าระมัดจ าผ่านเว็บไซค์ ท่ี www.leelawadee.holiday  ( โดยเลือกโปรแกรม และ พเีรียดเดินทางก่อน ) 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย    

สาขา สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทาวเวอร์ ) บญัชีกระแสรายวัน  เลขที่  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารส าหรับการยืน่วีซ่า 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียั งไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดู

อย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

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

ฑูต 

·        พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันท่ี

อนุญาติให้ลางาน  

·        ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณี

เกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·        เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการ

เสียภาษี 

·        นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

สถานฑูต) 

a.       กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ 

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b.       กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุ

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

ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

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

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับ

ท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร ์

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตั๋ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

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

ในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน  หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่

การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทาง

ท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

 โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือ

คืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือ

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

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดย

มิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 


