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 ก าหนดการเดนิทาง 
 เมษายน - ตุลาคม 2565 

( กรณุาส ารองทีน่ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่( 
*** Romantic Route with Premium *** 

 เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม  ณ Lauterbrunnen 
 นั่งรถไฟชมวิวถึง 2 ขบวน  

** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา พร้อมนั่งกระเช้าแบบ THE V-CABLEWAY 
** TGV หรือ Train A Grande Vitesse : ด้วยความเร็วกว่า 310 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   

 น าท่านเข้าชมภายใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
 น าท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส าคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน 
 น าท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ชมภาพ “โมนาลิซ่า” อันเลื่องชื่อ (มีไกด์บรรยายภาษาไทยตามห้องต่างๆ(    
 น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ าแซนน์” ชมวิวทิวทัศน์กลางกรุงปารีส 
 น าท่านเข้าชมความสวยงามของห้องต่างๆภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (มีไกด์บรรยายภาษาไทยตามห้องต่างๆ(  
 น าท่านขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง 
 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette (ช้อปปิ้งจุใจแบบเต็มๆวัน( 
 โรงแรมที่พักแบบ 4+ ถึง 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
 บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป( 
 Dinner Cruise สุดหรูดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ าแซน 
 อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
 อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
 อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
 รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
 บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด 

 
วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 
23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

วันที่2        โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 
  เขตเมืองเก่า – น้ าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอร์เม่ 
02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR115 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน าท่านออกเดินทางสู่ 

“กรุงโรม” Romeเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ 
มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี 
น าคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” 
“ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุด
ในโลก ” น าท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้า
ชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มี
การจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือ
ในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมาก
เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยว
อื่นๆในโปรแกรมทัวร์  ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่
ใหญ่และส าคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” น าท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่ง
ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้ น เอก
มากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) 
รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพ
ของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่น
ผ่ า น สถ านที่ ส า คัญต่ า ง ๆ  พ ร้ อ ม ช ม
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ 
“ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่
ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียง
ปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุส
โสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิค
เตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและ
ที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  
“โรมันฟอรั่ม” น าท่านเข้าชมภายใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมี
การสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของ
กรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

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%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

บ่าย น าท่านท่านชมความสวยงามของ “น้ าพุเทรวี”่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ าพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins 
in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทาง
มาเยี่ยมชมน้ าพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การ
โยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุง
โรมอีกครั้ง น าท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่าน
บันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม  
เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของ
อิ ต าลี ซึ่ ง ใ น เ ขตบริ เ วณนี้ เ ต็ ม ไ ปด้ ว ย
สถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้
ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก น าท่านออกเดินทาง
สู่ “เมืองปิซ่า” 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
พักที่ :     Hotel NH Pisa หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่3        ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร 
                  เวนิส เมสเตร้                   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้า
ชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิ
ซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง 
ส าหรับหอเอนปิซ่านี้ ภายในมีเสาหินอ่อนที
สลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุค
ได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุ
ที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว 
ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่า
เอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่
ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ 

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


 

 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” 
(Florence( เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญ
สูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 น าท่านเดิน
เที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซิน
ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
ของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ
ออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้
เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชม “จัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย” (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ น าท่านเดินทางขึ้น
สู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น 
เวเนโต  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   Hotel NH Venezia Laguna Palace หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่4       เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค 
   วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** -  มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งใน
เมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่
รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปะที่ ได้รับฉายาว่า 
ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน้ า 
เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง ชม
ความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึ่ง
เป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่  “ ใหญ่ที่สุด” ใน
ยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสก
ทองค าอันงดงาม ให้ท่านได้สัมผัสคลอง
แห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ 
“ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์( 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” จากนั้นน าท่านเดินทางไปต่อยัง “เมืองเวโรน่า” ประตูสู่อิตาลี
เป็นเมืองที่ใหญ่ และส าคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว “เมืองมิลาน” เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี 
จากนั้นน าท่านเก็บภาพ “ป้อมปราการส
ฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคย
เป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 
ต่อมาเป็นที่พ านักของผู้น าเผด็จการในช่วง
ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลา
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ าพุที่
โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซส
โก้ น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอ
โม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อน
สีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่
คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   Sheraton Milan Malpensa Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่5        มิลาน – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - อินเทอร์ลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทาง ซึ่งเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของ
ประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางข้ามพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่าน 
เมืองลูกาโน ที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจ านวน
มาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริม “ทะเลสาบลูกาโน” 
ที่ตั้ งอยู่ ร ะห ว่างพรมแดนของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 

อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต  ของทหาร
สวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์
ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น า
ท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คา
เปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็น
สะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัว
ข้าม “ แม่น้ ารุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพาน
แห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชม
บรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ 
นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอ

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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
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ลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ น าท่านออกเดินทางสู่ น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็น
เขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น 
นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สวิสฯฟองดู เราเสริฟท่านแบบชุดใหญ่จัดเต็ม: ชีสสฟองดู
ต้นต ารับ ตามด้วยฟองดูบูร์กีญอง และของหวาน*ช๊อกโกแล๊ตฟองดู*(เสริฟไวน์แดง 

พักที่ :   The Hey Hotel // Metropole Hotel // Royal St. George Hotel  
                  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่6        อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา  

               ถ้ าน้ าแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY –  สตราส์บูร์ก 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บ้านที่น่ารักระหว่างเส้นทางน าท่านชมวิว
น้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) 
ที่ ไ ห ล ล ง ม า จ า ก หน้ า ผ า เ ส มื อ น เ ป็ น
สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ น าท่านเข้าสู่
สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟ
ฟันเฟือง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มี
กระจกกว้างกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของ
เทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน าท่านพิชิต “ยอด
เขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก” ทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะน าทา่น
เดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขา
จุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น 
Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นน าท่าน 
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เข้าชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ป”ี  ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร 
ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก “ชม
กลาเซียร์ หรือ ธารน้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธาร
น้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
(มรดกโลกทางธรรมชาติ( มีเวลาให้ทุกท่าน
สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มที่ ส าหรับ
ภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรร
ษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุง
เฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ท่าน
สามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่
ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปลี่ยนการเดินทางเป็นกระเช้า

ไฟฟ้า “น าท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ 
ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น น าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองสตราส์บูร์ก” (Strasbourg) 
เป็น เมืองในแคว้นกร็องแต็สต์  ประ เทศ
ฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดบา-แร็ง 
ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าอีลตั้งอยู่ ใกล้ชายแดน
ประ เทศเยอรมนี เป็น เมือ งส าคัญด้ าน
อุตสาหกรรมและการค้า ศูนย์กลางการ
ขนส่ง และเมืองท่าริมฝั่งแม่น้ าที่ส าคัญ ผลิต
ตั บห่ านบด  สิ่ ง ทอ  สิ นค้ า โ ลห ะ  เ บี ยร์  
ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เ ค รื่ อ ง ห นั ง  เ ค มี ภั ณ ฑ์  มี
อุตสาหกรรมการพิมพ์ การแปรรูปอาหาร 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :   MERCURE HOTEL STRASBURG     หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่7        สตราส์บูร์ก - รถไฟด่วน TGV - ปารีส  – ขึ้นหอไอเฟล - ย่านมองมาร์ต 
                  มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ าแซนน์ - Dinner Cruise สุดหรู 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส 

” (310ก.ม.( เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande 
Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่าง
ทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทาง
ด้วยรถไฟ / 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผ่านชม มหา
นครปารีส  ตั้งอยู่บนแม่น้ าแซนน์บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น
อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 
2,000 ปี  ปัจจุบันกรุงปารีส เป็นหนึ่ ง ใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ า
สมัยแห่งหนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็น
หนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น า
ท่านขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชม
วิวมหานครปารีสจากมุมสูง  น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต”  (Montmarte) เป็นเนินเขา ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหา
วิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur)  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิต
จากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็น
สง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส ที่แห่งนี้ยังเปรียบได้กับว่าเป็น เนินแห่งความ
ฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัด
พบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้
มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจ านวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง 
ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชม
บรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ 

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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  ดินเนอร์สไตล์
ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ าแซน 
(Seine River( ผ่านสถานที่ส าคัญ  โบราณสถานและ
อาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็น
มหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์
หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวา
ลี้ด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

พักที่ :  Novotel Tour Eiffel // Hyatt Regency Paris Étoile หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่8        ปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – City Tour 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น า ท่ า น เ ข้ า ช มความสวย ง ามภาย ใ น 

“ พ ร ะ ร า ช วั ง แ วร์ ซ ายย์ ” ( ไ กด์ ป ร ะ จ า
พระราช วังคอยบรรยายตามจุดต่ างที่
ส าคัญๆของพระราชวัง(  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน  เพราะความ
สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท  และสวน
ดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  ผู้ที่
ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์  ที่งดงามแห่ง
นี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส   น า
ท่านชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
ตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอล
โล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้น น าท่านเดินทางเพื่อ เข้าชมภายใน  “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ( ไกด์ประจ า

พิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของพิพิธภัณฑ์(  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ส าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน 
ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นส าคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวิน
ช,ี รูปปั้นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ น าผ่านชม “ จัตุรัส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่
ร่มรื่นไปด้ วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติด  อันดับสวยที่สุดในโลก น าท่านถ่ายภาพคู่กับ “หอ
ไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น น าท่านถ่ายภาพคู่กับ 
“ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 

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


 

พักที่ :  Novotel Tour Eiffel // Hyatt Regency Paris Étoile หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่9        ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ 

น้ าหอม เสื้อผ้า กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครื่องส าอาง  
เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 

จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  
ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 038 

 
วันที่10        กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง( 
08.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 838 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

           ***************************************************************************** 
 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ*** 

 

 

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


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อัน
เป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราคา่บรกิาร (รวมวซีา่(  
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

   (เสริมเตียง( 

   พักเดี่ยว 

07 – 16 ก.ค. 2565 149,900 149,900 149,900    45,900 
21 – 30 ก.ค. 2565 149,900 149,900 149,900    45,900 
11 – 20 ส.ค. 2565 149,900 149,900 149,900    45,900 

  22ก.ย.-01ต.ค. 2565 139,900 139,900 139,900    40,900 
06 – 15 ต.ค. 2565 139,900 139,900 139,900    40,900 
20 – 29 ต.ค. 2565 139,900 139,900 139,900    40,900 
03 – 12 พ.ย. 2565 139,900 139,900 139,900    40,900 
17 – 26 พ.ย. 2565 139,900 139,900 139,900    40,900 
01 – 10 ธ.ค. 2565 145,900 145,900 145,900    45,900 
23ม.ค.01ก.พ. 2566 139,900 139,900 139,900    40,900 
09 – 18 ก.พ. 2566 139,900 139,900 139,900    40,900 
23ก.พ.-03มี.ค. 2566 139,900 139,900 139,900    40,900 
02 – 11 มี.ค. 2566 139,900 139,900 139,900    40,900 
16 – 25 มี.ค. 2566 139,900 139,900 139,900    40,900 
23มี.ค.-01เม.ย. 2566 139,900 139,900 139,900    40,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 

8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (16 ยูโร( 
9. น้ าดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อวัน 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง( หากท่านลืมสัมภาระ

ไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้(*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอ
ท าให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***  

11.  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท( 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเ ข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป  
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้ อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  



 

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็น
ผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตาม
จริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน( 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง( ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน( หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบียนการคา้ท่ีมีชื่อผู้เดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการท างาน (ตวัจรงิ(เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 



 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 

 *** กรณนีักเรยีนและนักศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษาอยู่ 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง( ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชอีอมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก( แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้( ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก(  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน( กรุณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ( 
โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ( 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้(  *** 
 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ังสองคน 

ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วันเดินทาง (ตัวจริง( 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี( 
 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย( / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี( 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย ***  

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่เพิ่มเตมิ ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรณุาเตรียมเอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  
การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 

 

 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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