
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 กาํหนดการเดนิทาง 

     มกราคม - มถุินายน 2566 
( กรุณาสาํรองที,นั,งล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาห์เพื,อความสะดวกในการยื,นวซ่ีา) 

 

 

 

 

วนัที&1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน ์พบเจา้หนา้ทีKคอยอาํนวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทีKยวบินทีK TK069 

 

วนัที&2        โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 

        เขตเมืองเก่า – นํGาพเุทรวี& – บันไดสเปน – ลุกก้า 

05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท่้านแวะพกัเปลีKยนเครืKอง  

08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  โดย

เทีKยวบินทีK TK1861 

10.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโรม 

ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านออก

เดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมือง

ทีKใหญ่ทีKสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี 

ตัY ง อ ยู่ ท า ง ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ  มี

ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี นาํคณะ

ท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐวาติกนั ” “ ประเทศ

เอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระทีKเลก็ทีKสุดในโลก ” นาํท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวหิารเซนตปี์เตอร์”  

 

 



 

(ขอสงวนสิทธิ\ ในการงดการเขา้ชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซึK งไม่อาจเขา้ชมได ้

หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเขา้ชมยาวมากเพืKอ

ไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเทีKยวอืKนๆใน

โปรแกรมทวัร์ ซึK งเป็นสิKงก่อสร้างทีKใหญ่และสําคญั

ทีK สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานทีKศักดิ\ สิทธ์ของ

พระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกทีKมีขนาด “ ใหญ่ทีKสุด

ในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล

โล ” นาํท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซึK งประดบัประดา

ไปดว้ยงานศิลปะชิYนเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” 

( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระ

ศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนัYนรถโคช้แล่นผา่นสถานทีKสาํคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายใน

กรุงโรม อาทิ “ จตุัรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสทีKยิKงใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผา่นชมระเบียงปาลาสโซ สถานทีK

ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลทีK 2 ” ซึK งไดชื้Kอว่าเป็น

พระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและทีKมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 

จากนัYนผา่นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิ\ สิทธิ\   “โรมนัฟอรัKม” นาํท่านถ่ายภาพคู่กบั “สนาม

กีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิKงมหศัจรรยข์องโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ทีKมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตัYงอยูใ่จ

กลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นสิKงก่อสร้างทีKมีขนาดใหญ่ทีKสุดเท่าทีKเคยมีการสร้างขึYนมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหวา่ง

ทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เทีKยง         บริการอาหารมืYอกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านท่านชมความสวยงามของ 

“นํY าพเุทรวีK” ซึK งเป็นอีกหนึKงสญัลกัษณ์ของกรุงโรม 

นํY าพุ แห่ งนีY  เริK ม เป็น ทีK รู้จักและมี ชืK อ เสียงจาก

ภาพยนตร์เรืK อง  " Three Coins in the Fountain " 

นักท่องเทีKยวทีKไดเ้ดินทางมาเยีKยมชมนํY าพุแห่งนีY มี

ความเชืKอกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้

กลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกครัY ง นาํท่านเดินทางต่อไป

ยงั “ ยา่นบนัไดสเปน ” สถานทีKท่องเทีKยวทีKมีชืKอเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหนึKงของกรุงโรม  เป็นสถานทีKนดั

พบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซึK งในเขตบริเวณนีY เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัทีKสวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายภาพไว้

เป็นทีKระลึก นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลุกกา้” 

คํKา บริการอาหารมืYอคํKา ณ ภตัตาคาร / จากนัYนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีKพกั  

พกัที& :     Best Western Grand Hotel Guinigi หรือที&พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 
 
 
 
 



 

วนัที&3        ลุกก้า - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส 

                  สะพานถอนลมหายใจ – จตุัรัสซานมาโค - วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีKพกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพืKอเขา้ชมความม

มหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน  7 สิK ง

มหัศจรรยข์องโลกในยุคกลาง สําหรับหอเอนปิซ่านีY  

ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชืKอ

ดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุ

ทีKเอียง นัYนเกิดขึYนหลงัจากเมืKอสร้างเสร็จแลว้ ฐานได้

ทรุดไปข้างหนึK ง เมืKอว ัดดูปรากฏว่าเอียงออกจาก

แนวดิKงของฐานถึง 14 ฟุต แต่กย็งัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนันีY  

เทีKยง บริการอาหารมืYอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” หนึK งในเมืองทีKสวยทีKสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีKรู้จกักนัในดา้นของความ

เจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะทีKไดรั้บ

ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก  เมืองแห่ง

สายนํY า เมืองแห่งสะพาน  และ  เมืองแห่งแสง

สว่าง ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” 

ซึK งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ทีK “ ใหญ่ทีKสุด” ใน

ยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาด้วยโมเสกทองคาํ

อนังดงาม ใหท่้านไดส้มัผสัคลองแห่งเวนิสอนั

แสนโรแมนติกโดยการ “ นั,งเรือกอนโดร่า” 

Gondora ที,มีชื,อเสียงระดบัโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์) จากนัYนนาํท่านเดินทาง

กลบัสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 

คํKา บริการอาหารมืYอคํKา ณ ภตัตาคาร / จากนัYนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีKพกั 

 

พกัที& :   Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที&พกัระดบัใกลเ้คียง 
 

 

 

 

 



 

วนัที&4        เวนิส เมสเตร้ - อนิเทอร์ลาเค่น – เดนิเที&ยวชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีKพกั 

 นํ า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ ป ร ะ เท ศ

สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่าง

ทาง ซึK งเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของ

ประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางขา้ม

พรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชม

วิวทิวทศัน์ทีKสวยงาม ผ่าน เมืองลูกาโน ทีKอยู่

ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน

เขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนัY นถูกล้อมรอบ

ด้วยภู เขาจํานวนมาก  อีกทัY งย ังตัY งอยู่ ริม 

“ทะเลสาบลูกาโน” ทีKตัYงอยูร่ะหวา่งพรมแดน

ของประเทศสวติเซอร์แลนด-์อิตาลี 

เทีKยง บริการอาหารมืYอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม

พร้อมทะเลสาบ  2 แห่งกลางเมือง ตัY งอยู่

ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 

และ  Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อย

ใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิKงท่านจะไดเ้ห็นเขาจุง

เฟราอันลือชืK อ  , นาฬิกาดอกไม้ , สถาน

คาสิโน ฯลฯ ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือก

ซืYอสินคา้สวสิฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นม

ชืKอดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น

ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นํา

ท่านเดินทางเขา้สู่ทีKพกั 

คํKา อิสระกบัอาหารมืYอคํKาตามอธัยาศยัเพืKอความสะดวกในการชอ้ปปิY งของทุกท่าน 

พกัที& :  THE HEY HOTEL หรือที&พกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 



 

วนัที&5       อนิเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั&งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

              ถํGานํGาแขง็1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดจีอง 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีKพกั 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะไดช้มวิวหมู่บา้นทีKน่ารักระหว่างเส้นทางนาํท่านชมวิว

นํ# าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ทีKไหลลงมาจากหนา้ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งนีY  นาํท่าน

เขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสาร

รถไฟฟันเฟือง สายท่องเทีKยวขบวนพิเศษ ทีK

มีกระจกกวา้งกวา่ปกติเพืKอชมธรรมชาติของ

เทือกเขาแอลป์ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของ

สวิตเซอร์แลนด ์เพื.อนาํท่านพิชิต “ยอดเขา

จุงเฟรา” ทีKไดชื้Kอว่า “สถานีรถไฟทีKสูงทีKสุด

ในยุโรป” เป็นพืY น ทีK  “มรดกโลก” ทาง

ธรรมชาติแห่ งแรกของยุโรป  นําท่ าน

เป ลี. ยน ขบ วน รถไฟ  (Cog Wheel) ณ 

“สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟทีKจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์Kชาวสวิสฯไดข้ดุเจาะไวที้Kความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ 

“สถานีรถไฟทีKสูงทีKสุดในยโุรป” บนยอดเขาจุงเฟราทีKมีความหมายวา่ “สาวนอ้ย” ทีKมีความสูงกวา่ระดบันํY าทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซึK งไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe เมืKอขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนัYนนาํท่าน

เขา้ชม “ถํYานํY าแขง็ 1,000 ปี”  ทีKมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํY าแขง็ทีKสวยงามอยูใ่ตธ้ารนํY าแขง็ 30 เมตร 

ให้ท่านเก็บภาพเป็นทีKระลึก จากนัYนนาํท่านโดยสารลิฟตขึ์Yนสู่ชัYนบนของอาคารเพืKอเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก 

“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํYาแขง็” ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความสวยงามและยิKงใหญ่ของของธารนํYาแขง็ Aletsch ทีKยาวทีKสุด

ในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาใหทุ้กท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็ทีK สาํหรับภายในตวั

อาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเกีKยวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน

นาฬิกาและร้านจาํหน่ายของทีKระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพืKอเป็นทีKระลึกจากยอดเขาแห่งนีY ไดอี้ก

ดว้ย  

เทีKยง บริการอาหารมืYอกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 

 

 

 

 

 

 



 

บ่าย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงเขาด้วย

รถไฟ  ฟัน เฟืองสู่สถานีไอเกอร์  (Eiger) 

เปลีKยนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า “นํา

ท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ 

( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริล

เดลวาล์วกรุนด์ ซึK งใช้เวลาเพียง 12 นาที

เท่านัYน จากนัYนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดี

จอง” ซึK งเป็นอีกเมืองหนึK งทีKสวยงามของ

ประเทศฝรัKงเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้

เบอร์กนัดี และยงัเป็นเมืองทีKมีความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

คํKา บริการอาหารมืYอคํKา ณ ภตัตาคาร 

พกัที& :   Ibis Gare Hotel Dijon  / ibis Dijon Centre Clemenceau หรือที&พกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที&6        ดจีอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่นํGาแซนน์ 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีKพกั 

 นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัKงเศส ถึงมหานครปารีส นาํท่าน 

ผ่านชม มหานครปารีส  ตัYงอยู่บนแม่นํY าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรัKงเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-

ฟรองซ์ จากการตัYงถิKนฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึKงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีKล ํYา

สมยัแห่งหนึK งของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สืKอ แฟชัKน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํให้

กรุงปารีสเป็นหนึK งในเมืองทีKสําคญัทีKสุดแห่งหนึK ง

ของโลก 

เทีKยง บริการอาหารมืYอกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นํ า ท่ า น เข้ า ช ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ภ า ย ใ น 
“ พระราชวงัแวร์ซายย”์ (ไกด์ประจาํพระราชวงั

คอยบรรยายตามจุดต่างทีKสําคญัๆของพระราชวงั)  

จดัเป็น 1 ใน 7 สิK งมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั 
เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และ
สวนดอกไมที้Kมีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ผูที้K 

 
 
 



 

ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ทีKงดงามแห่งนีY  คือ พระเจา้หลุยส์ทีK 14 ของฝรัKงเศส   นาํท่านชมหอ้งต่างๆ ทีKตกแต่ง

อยา่งวจิิตรบรรจงตามชืKอเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น หอ้งเฮอคิวลีส, หอ้งวนีสั, หอ้งนโปเลียน, หอ้งอพอลโล, ฮอลลอ์อฟ

มิเรอร์ Hall of Mirrors จากนัYนนาํท่าน “ล่องเรือชมแม่นํY าแซนน์” พร้อมชมชมสถานทีKสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝัKง

ของแม่นํY าแซนน์ โบราณสถานและอาคารทีKเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ

สร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครทีKงดงามแห่งหนึK งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑลู์ฟร์ , ศาลาว่า

การ โอเตล็ เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์, แซงวาลีYด , พระราชวงับูร์บอ็ง ,

สะพานอเลก็ซานเดอร์ทีK 3 ฯลฯ 

คํKา บริการอาหารมืYอคํKา ณ ภตัตาคาร 

พกัที& :  Appart'City Velizy หรือที&พกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที&7        ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มเีวลาให้ช้อปปิG งจุใน 1 วนัเตม็ – เดนิทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีKพกั 

 นาํท่านชอ้ปปิY งสินคา้ปลอดภาษีทีK Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปปิY งสินคา้ตามรสนิยมแบรนดชื์Kอดงันานาชนิด อาทิ 

นํYาหอม เสืYอผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครืKองสาํอาง  

เทีKยง อิสระกบัอาหารมืYอกลางวนัเพืKอความสะดวกในการชอ้ปปิY งของทุกท่าน 

จากนัYนสินคา้แบรนดเ์นมชืKอดงัทีKหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

คํKา อิสระกบัอาหารมืYอคํKาตามอธัยาศยัเพืKอความสะดวกในการชอ้ปปิY งของทุกท่าน 

ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเทีKยวบินทีK TK1828 
 

 

 

 

 

 



 

วนัที&8       กรุงเทพฯ 

00.05 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลีKยนเครืKอง) 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเทีKยวบินทีK TK068 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืKองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั

เนืKองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีKทางคณะเดินทางในขณะนัYน เพืKอความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 

เวิลด์ คอนเน็คชัKนส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ ําทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนัY นทัY งนีY การตัดสินใจ  จะคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

     เดก็อายตุ ํKากวา่ 12 ปี 

      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เดก็อายตุ ํKากวา่ 12 ปี 

   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเดีKยว 

19 – 26 ม.ค. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

24 - 31ม.ค. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

09 – 16 ก.พ. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

23ก.พ.-02มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

09 – 16 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

16 – 23 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

23 – 30 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900    13,000 

20 – 27 เม.ย. 66 72,900 72,900 72,900    13,000 

27เม.ย.-04พ.ค. 66 75,900 75,900 75,900    13,000 

11 – 18 พ.ค. 66 72,900 72,900 72,900    13,000 

25พ.ค.-01มิ.ย. 66 72,900 72,900 72,900    13,000 

01 – 08 มิ.ย. 66 75,900 75,900 75,900    13,000 

08 – 15 มิ.ย. 66 72,900 72,900 72,900    13,000 

15 – 22 มิ.ย. 66 72,900 72,900 72,900    13,000 

22 – 29 มิ.ย. 66 72,900 72,900 72,900    13,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้มื,อมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านัNน * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชัYนธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิKมเติมจากเจา้หนา้ทีKบริษทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการนีGรวม 

1. ค่าตัlวเครืKองบินชัYนประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเทีKยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีKชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมทีKพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืKองปรับอากาศ เนืKองจากอยูใ่นแถบ

ทีKมีอุณหภูมิตํKาและราคาโรงแรมจะปรับขึYน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 

อนัเป็นผลทีKทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลีKยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารทีKระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิKนในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทีKยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงืKอนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซืYอประกนัเดีKยวเพิKม 

 

อตัราค่าบริการนีGไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิKม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีKจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 

3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยืKนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่กต็าม ค่าวซ่ีา+ค่าบริการยื&นวซ่ีา ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืKองดืKมและอาหารนอกเหนือจากทีKระบุในรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีนํYามนัทีKทางสายการบินแจง้เปลีKยนแปลงกะทนัหนั 

 

เงื&อนไขการสํารองที&นั&ง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท เมืKอจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนทีKเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนัYนจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนืKองจากรายการทวัร์นีY เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ\ การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 

 

 

 

 



 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซึK งจะเกิดขึYนไดก้ต่็อเมืKอไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 25 ท่าน ซึK งในกรณีนีY  ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้

ทัYงหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อืKนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ทีKจะเปลีKยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีY  เมืKอเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีKสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีKนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมืKอท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัYงหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงืKอนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีKไดร้ะบุไวโ้ดยทัYงหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยืKนวีซ่าของท่านก็ต่อเมืKอในคณะมีผูส้ํารองทีKนัKงครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืKองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีKเป็นกรุ๊ปในการยืKนวีซ่า อาทิ ตัlวเครีKองบิน ห้องพกัทีKคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืKนวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีKท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืKนวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ\ ในการยืKนวีซ่าเดีKยว ซึK งทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืKนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าทีKของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย

ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีKใชใ้นการยืKนวซ่ีาท่องเทีKยวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีKมี

ความประสงคจ์ะยืKนวีซ่าท่องเทีKยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีKสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืKนวซ่ีาเท่านัYน มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาที*ท่านยื*นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที*เกดิขึDนดงัต่อไปนีD 

-  ค่าธรรมเนียมการยืKนวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัYงสิYนแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัlวเครืKองบิน หรือตัlวเครืKองบินทีKออกมาจริง ณ วนัยืKนวีซ่า ซึK งตัlวเป็นเอกสารทีKสาํคญัในการยืKนวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัlวเครืKองบินถา้ออกตัlวมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีKท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ

ส่วนทีKเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัlวท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัlวตามจริง

เท่านัYน 

 

 

 

 

 



 

 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีKเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารชีYแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ในการยดึค่าใชจ่้ายทัYงหมด 100% 

6. ทางบริษทัเริKมตน้ และจบ การบริการ ทีKสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัlวเครืKองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึK งอยา่งใดทีKใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนีY  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีKนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัYนท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีK

จะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงื&อนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทัYงหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีKเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํทีKตอ้ง 

การันตีทีKนัKงกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีKมีการการันตีค่ามดัจาํทีKพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึYนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทัYงหมด 100 % 

 

เอกสารที&ใช้ประกอบในการยื&นวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที&สถานทูตพร้อมสแกนนิGวมือทุกท่าน) 

• หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที2เหลืออายุใช้งานไม่ตํ2ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

• รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัDน ขนาด 1.5 x 2 นิDว จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิ;มเห็น

ฟัน ขึ;นอยูก่บัประเทศทีDจะเดินทาง  

• หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด  

*** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิย์หรือใบทะเบียนการค้าทีDมีชืDอผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนทีDจะเดินทาง) 

*** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริDมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีDจะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริDมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีDจะเดินทาง) 

*** กรณนัีกเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีDศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีDจะเดินทาง) 

 



 

• หนังสือแสดงการเคลื2อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที2บัญชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีทีDยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ

แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิDมเติมในการยืDนได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้Dอแต่ละสถานทูต (เนืDองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดชืDอ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ทีDท่านจะใชย้ืDนวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ

การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามชืDอผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณเีป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

• กรณเีดก็อายุตํ2ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึDง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั;งสองคน ตอ้ง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึD งจดหมายตอ้งออกโดยทีDว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั

เดินทาง (ตวัจริง) 

• สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณอีายุตํ2ากว่า 20 ปี) 

• สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณหีม้าย) / สําเนาใบเปลี2ยนชื2อ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 

*** กรณทีี2สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทัDงหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอื2นเพิ2มเตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทนัหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ2มเตมิให้

ครบถ้วน ตามที2สถานทูตขอ เพื2อความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาสําหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีDไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืDนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครั; ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั;งนี;ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีDไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิDมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 

• กรณทีี2ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิYในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เนืDองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที2มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที2จะเดินทางไปท่องเที2ยวยังประเทศตามที2ระบุ
เท่านัDน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืDองมาจากหลกัฐานในการขอยืDนวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืDนขอวีซ่าท่องเทีDยว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีDเกิดขึ;นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม

การเดินทางอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั;งนี;จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


