
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22322 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม -มีนาคม 65 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.15 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย ์(เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

 

วนัที่2        โดฮา – ออ็งเฟลอร์ - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล – แรนส์ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR041 
06.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอ็อง
เฟลอร์” (Honfleur) เมืองท่าเล็กๆของแควน้
นอร์มองดี ซ่ึงตั้ งอยู่บนฝ่ังทางตอนใต้ของ
บริเวณปากแม่นํ้ าแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆ
แห่งน้ี เป็นท่ี รู้จักกันในนามของเมืองท่า
เก่าแก่ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส 
และ ท่าเรือประมงเก่าแก่ นาํท่านชม “โบสถ์
เซนต ์แคทเธอร์รีน” (Saint Catherine’s) เป็น
โบสถไ์มท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในฝร่ังเศส ต่ืนตาไปกบั
ความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆงัท่ีประดบัประดาอยา่งวิจิตรจากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมองทแ์ซงมิเชล” 
(Mont-Saint-Michel) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่มณฑลบริตานีเพื่อเข้าสู่ 

“เมืองมองตแ์ซงมิเชล” (Mont Saint Michel) 
เมืองปราสาทแสนสวยท่ีอยู่บนเกาะกลาง
ทะเล  ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอนัแสนโร
แมนติคและความประทับใจ นําท่านชม 
“โบสถ์ มองแซงมิเชล” ท่ีทอดตวัยาวอยู่บน
เกาะกลางทะเลท่ีสวยงาม วิหารท่ีตั้งอยู่บน



 

เกาะโดดเด่ียว กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์มองดีของประเทศฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศ ให้เป็นมรดก
โลกเม่ือปี ค.ศ.1979 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแรนส์” (Rennes) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝร่ังเศส ไดรั้บรางวลัยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในประเทศฝร่ังเศสประจาํปี 2012  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :     Mercure Rennes Centre Gare หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่3  แรนส์ -  ตูร์(ลุ่มแม่น า้ลวัร์) – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองตูร์” (Tours) เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
บนแม่นํ้ าลวัร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็น
ศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่นํ้ าลัวร์ท่ี
สําคญัเมืองหน่ึงของประเทศ และยงัเคยเป็น
เมืองแห่งศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เม่ือ
สมยัศตวรรษท่ี 4 อยู่ในภายใตก้ารนาํ ของ
แซงต์มาร์แตง สังฆราชแห่งตูร์ และในปี 
ค.ศ. 1461 พระเจา้หลุยส์ท่ี 11 ไดต้ั้งให้เมือง
ตูร์เป็นเมืองหลวงของฝร่ังเศสและเมืองน้ีก็เจริญรุ่งเรืองมาก  แต่ต่อมาเมืองน้ีถูกระเบิดโดยพวกปรัสเซียในปี ค.ศ. 
1870 และยงัถูกระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเป็นเหตุทาํให้ผูค้นละทิ้งเมืองน้ีไปและลดบทบาทความสําคญัลง
ในปี ค.ศ. 1960 แต่ในปัจจุบันเมืองน้ีก็
กลบัมาเป็นเมืองหลกัเมืองหน่ึงในแควน้ลวัร์
ถึง เมืองบลวันาํท่านชมบรรยากาศของเมือง
โดยรอบ นําท่านชมภายนอกปราสาท ท่ี
ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มลํ้ าลัวร์แห่งน้ีคือ “ปราสาท
เชอนองโซ” (Château de Chenonceau) เป็น
ปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกวา่ 400 ปี อาณา
บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญา้ และป่าเขา จึงมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งยิง่ ตวัปราสาทเป็น
การออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะเรเนอซองส์กบัศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทชอมบอร์ด” (Château de Chambord) เม่ือคร้ังพระเจา้ฟรองซวัส์ท่ี 1 ข้ึนครองราชย ์

ทรงใฝ่ฝันจะสร้างปราสาทส่วนพระองคเ์พื่อไวรั้บรองพระสหาย และไวเ้ป็นท่ีประทบัเม่ือมาล่าสัตวดิ์นแดนแถบน้ี

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น สวนสวรรคแ์ห่งฝร่ังเศส เพราะธรรมชาติงดงาม ร่มร่ืน อากาศดี และไม่ไกลจากทะเล เลโอ
นาร์โด ดาวนิชี เป็นผูร่้างโครง (Drawing) การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขาส้ินลมไป
แลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงานไดน้าํเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ 

หลงัดาวนิชี เสียชีวติ 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 1519 
 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   Mercure Orléans Centre Bords de Loire หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่4         ตูร์ – มหานครปารีส – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ – หอไอเฟล – ประตูชัย 
   ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเครเกอร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าแซนน์ บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-
เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 
ปี นาํท่าน “ล่องเรือชมแม่นํ้ าแซนน์” พร้อม
ชมชมสถานท่ีสําคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ัง
ของแม่นํ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ี
เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้
ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่ง
ห น่ึ ง ข อ ง โ ล ก  อ า ทิ เ ช่ น  ห อ ไ อ เ ฟ ล  , 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C


 

วิลส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํผา่นชม “ จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสิน

ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาว
กว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด ้ วยตน้เมเป้ิล
ตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติด
อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก นาํท่านถ่ายภาพคู่กบั 
“หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหา
นครปารีส บริเวณ“จัตุ รัสทรอคาเดโร” 
จากนั้น นําท่านถ่ายภาพคู่กับ “ ประตูชัย”  
Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ี
จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1800 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ยา่นมองมาร์ต” 
(Montmarte) เป็นเนินเขา ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” ( Bassilica 
of Sacre Coeur )  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบ
เซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่น
เป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นําท่านชม
ความงามของวิว สวยของปารีส ท่ีแห่งน้ียงั
เปรียบได้กบัว่าเป็น เนินแห่งความฝัน ของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัด
พบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงาน
ศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจาํนวน
มาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้
ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Holiday Inn Paris - Versailles - Bougival หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 



 

วนัที่5  ปารีส – ช้อปป้ิง - Benlux Duty Free -  Samaritaine – อสิระเดนิชมกรุงปารีส         

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Benlux Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานา

ชนิด อาทิ นํ้าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋า
เดินทาง เคร่ืองสาํอาง จากนั้นมีเวลาใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมไฮเอนด ์ต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton , Chanel , 
Goyard , Fendi , Dior , Prada , Gucci และ
อีกหลากหลายแบรนดช่ื์อดงั ท่ี
หา้งสรรพสินคา้ช่ือหา้งช่ือดงัท่ี
หา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์
Galerie Lafayette  ท่านสามรถชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นม ใจกลางกรุงปารีส เพื่อตอนรับ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีเดินทางมาเยือนและชอ้ปป้ิงยงักรุงปารีส 

เท่ียง อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปป้ิงเต็มๆวัน 

หรือหากท่านใดต้องการเดินเล่นชมกรุง
ปารีส บริเวณใกลเ้คียง ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีสวยงามและน่าสนใจต่างๆอีกมากมาย 
อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , เกาะกลางแม่นํ้ า
แซนน์  อีล  เดอ ลา  ซิ เต้  ท่ี เ ป็นท่ีตั้ งของ
สถานท่ีสําคัญต่างๆ เช่น กงซีแยร์เฌอรี , 
มหาวหิารนอร์ทเทอดาม แห่งกรุงปารีส และ
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า อิสระกบัอาหารม้ือคํ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Holiday Inn Paris - Versailles - Bougival หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 



 

วนัที่6   ปารีส – ช้อปป้ิง - La Vallee Village Outlet – เดนิทางกลบั        

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านเดินทางสู่ “La Vallee Village Outlet”  

เป็นแหล่งช้อปป้ิงเอาท์เล็ต ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ปารีส ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆให้ท่านได้
เ ลื อ ก ซ้ื อ ม า ก ม า ย  อ า ทิ เ ช่ น  ARMANI, 
LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, 
PAUL SMITH, BALLY และ เคร่ืองสําอาง, 
นํ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและ
เคร่ืองหนังอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่าน
ไดช้อ้ปป้ิง สาํหรับราคาสินคา้นั้นจะค่อนขา้ง
ถูกกวา่ร้านคา้ขา้งนอก และยงัมีส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาชอ้ปป้ิงท่ีน่ีเท่านั้น 

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 132 

23.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วนัที่7        กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปารีส // ปารีส-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

  22-28 ม.ค. 65 47,900 47,900 47,900 10,000 
 29ม.ค.-04ก.พ. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 

 05-11 ก.พ. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 
 12-18 ก.พ. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 
 19-25 ก.พ. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 

 26ก.พ.-04มี.ค. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 
 05-11 มี.ค. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 
 12-18 มี.ค. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 
 19-25 มี.ค. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 

 26มี.ค.-01เม.ย. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านข้ึนไปเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (10 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางข้ึนเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 

ยโูร  
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระเงินเตม็จาํนวน 30,900 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  



 

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  



 

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

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

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
หากใครสนใจจอง... 
.  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
.  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
.  หรือโทร 02-234-5936 
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