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พชิติ “ยอดเขาจงุเฟรา” ทีไ่ดช้ือ่วา่ “สถานรีถไฟทีส่งูที่สดุในยโุรป” นัง้กระเชา้ชมววิเทอืกเขาแอลป์ ( THE V-CABLEWAY) 
นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ “เบอรน์นิา่เอกซเ์พรส” ชม“น้า้ตกไรนท์ีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง” 

ชม“มหาวหิารซานตา มาเรยี เดลฟอิอเร” เปน็วหิารทีม่ยีอดโดมขนาดใหญ่สญัลกัษณแ์หง่เมอืงฟลอเรนซ ์ 
เขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแหง่เมอืงปซีา่” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  

กา้หนดการเดนิทาง 
เม.ย.-ต.ค. 2565 

 ( กรณุาสา้รองทีน่ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่( 
วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

16.45 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 
23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 

วันที่2  ซูริค –น้้าตกไรน์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น     
01.50 ออกเดินทางต่อสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR093 
07.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน้าท่านออกเดินทางสู่ 

“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแม่น้้าไรน์สายน้้านานาชาติที่ส้าคัญที่สุดในยุโรป 
แม่น้้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น 
“น้้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน้้าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้
เป็นที่ระลึก จากนั้นเข้าสู่ เมือง “ซาฟเฮาส์เซ่น” เดินเล่นย่านเมืองเก่าที่ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมีหน้าต่างออเรียลจ้านวนมากและอาคารที่ทาสีอย่างหรูหรา อาคารกิลด์เฮาส์และ บ้าน
พ่อค้าชั้นดีหลายแห่งมีมาตั้งแต่สมัยโกธิกและบาโรก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน์ อัม ไรน์” เดินเล่นชมเมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้้าไรน์ไหลผ่านกลาง
เมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่น
ออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้้าปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า
บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้้าพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้้าพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บ



 

ภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี น้าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่งกลางเมืองคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกแอล์ปมียอดเขาเขาน้อยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้
เห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, คาสิโนฯลฯ เมืองนี้แหละคือสวิสฯ แบบสุดๆอย่างที่หลายคนยังไม่
เคยได้สัมผัส มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์ เนมชื่อดัง, มีดพับสวิส, 
ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกได้ตามสบาย ได้เวลาสมควรน้า
ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   

พักที่ :     THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3       อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้้าตกชเตาบ์บาค – ยอดเขาจุงเฟรา 
   THE V CABLEWAY – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล - ชวาเน่นท์พลัทซ์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บ้านที่น่ารักระหว่างเส้นทางน้าท่านชมวิว
น้้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ น้าท่าน
เข้าสู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มีกระจกกว้างกว่าปกติเพื่อ
ชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน้าท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” 
ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น้าท่านเปลี่ยน
ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะน้าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้
ที่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มี
ความสูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึง
สถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นน้าท่านเข้าชม “ถ้้าน้้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้้าแข็งที่
สวยงามอยู่ใต้ธารน้้าแข็ง 30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน้าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคาร
เพื่อเดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้้าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
ของธารน้้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ( มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลาน
หิมะอย่างเต็มที่ ส้าหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, 
ร้านจ้าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อ
เป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) เปลี่ยนการเดินทางเป็นกระเช้า

ไฟฟ้า “น้าท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ 
ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” (Lucerne( เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยว
บันทึกภาพไว้มากที่สุด น้าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร้าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้
ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส น้าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้
คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้้ารุซซ์” (Reuss) ซึ่ง

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


 

สร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ  สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 
1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น้า
ท่านเดินทางเข้าสู่บริ เวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อ
ต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ้าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาส
ซี่ ฯลฯ   

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
 

 

พักที่ :  MONOPOLE HOTEL / ASTORIA HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่4         ลูเซิร์น – เซ็นต์มอร์ริทซ์ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” 
   ทิราโน่ - มิลาน - ดูโอโม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น้าท่านออกกเดินทางสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตาก
อากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ท้าให้
เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศ
โดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าใน
บรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว น้าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิ
น่าเอกซ์เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็น
ภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการ
เดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปาก
ว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว  ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะ
เปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้้าแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความ
เพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง 



 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 

ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี  ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง 
“เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา น้าท่านออกเดินทางเข้าสู่เมือง
มิลาน เมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี จากนั้นน้าท่านเก็บภาพ “ป้อม
ปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พ้านัก
ของผู้น้าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้้าพุที่โพย
พุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น้าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด
ของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี 
ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิค
เตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร   

 

พักที่ :  NH Milano Touring Hotel / Meliá Milano Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5      มิลาน – เวโรน่า –บ้านจูเลียต - เวนิส เมสเตร้ - โบสถ์เซนต์มาร์ค                        

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
น้าท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และส้าคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเว
นิส น้าท่านชมเมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้
อย่างสมบูรณ์และถ้าย้อนไปในศตวรรษที่ 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือว่าเป็นยุดทองไม่แพ้กรุงโรม เมืองเวโรน่าโด่ง
ดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของนักประพันธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์” ที่ชื่อว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น้าท่านเดิน
ทางเข้าชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ จากนั้นน้าท่านสู่  “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วย
คฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า”
สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน น้าท่านเดินทางเข้าสู่“อดีตบ้านของจูเลียต”ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือ

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


 

ร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ   มาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างบริเวณ
บ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดยN.Costantiniว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอก
ของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณก้าแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสี
ก้าแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์ส้าหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียต
แห่งนี้  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น้าท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก

เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต น้าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่
รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมือง
แห่งสายน้้า เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบ
เซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองค้าอันงดงาม ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิส
อันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์( จากนั้นน้าท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 

 
พักที่ :   Hotel NH Venezia Laguna Palace หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5        เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร 
        The Mall Outlet - ปิซ่า   

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” (Florence( เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์  ซึ่งเป็นเมืองที่มี

ความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 น้าท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชม
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้
เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชม “จัตุรัส

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


 

เดลลาซิญญอเรีย” (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น้าท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท (The Mall Outlet( เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ

โดยเฉพาะแบรนด์ชั้นน้าของอิตาลี เช่น GUGCI & PRADA และแบรนด์อื่นๆมากมาย เช่นArmani , Bally, Bulgari, 
Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo 
Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG 
Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc.ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :   Hotel NH Pisa หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่7        ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปีซ่า – กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์  
 เขตเมืองเก่า - สนามกีฬาโคลอสเซียม      

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น้าท่านเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอ

เอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วยหิน
อ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ 
ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี พร้อมชมความสวยงาม
ของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 
ค.ศ. 1987 เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนัก
ดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูด
ของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่า ไม่ว่าวัตถุ
หนักหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยท้าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี้ และ
เขายังเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์ (Telescope( ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งที่ค้นพบซึ่ง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

ท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวง
อาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล จนท้าให้เขาถูกจับคุมขังในที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2 ,800 ปี น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” 
“ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” น้าท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวน
สิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือใน
กรณี คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์  ซึ่งเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส้าคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด 
“ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น้าท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไป
ด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระ
เยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่ส้าคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ 
“ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทร
พจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา  
อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชม
ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ 
“สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน 
ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :   Hotel NH Collection Roma Centro หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 

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


 

วันที่8        กรุงโรม –  น้้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน - เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น้าท่านท่านชมความสวยงามของ “น้้าพุเทรวี”่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้้าพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้้าพุแห่งนี้มี
ความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง น้าท่านเดินทางต่อไปยัง  “ ย่านบันได
สเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาว
วัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR132 
23.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง( 
วันที่9        โดฮา - กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่้าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อัน
เป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

อตัราคา่บรกิาร  
ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
     พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

       เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตียง( 

พักเดี่ยว 

08-16  เม.ย. 2565 119,900 119,900 119,900 29,900 
12-20 เม.ย. 2565 119,900 119,900 119,900 29,900 

29 เม.ย.-07 พ.ค. 2565 115,900 115,900 115,900 29,900 
13-21 พ.ค. 2565 115,900 115,900 115,900 29,900 
01-09 ม.ิย. 2565 115,900 115,900 115,900 29,900 
09-17 ก.ค. 2565 119,900 119,900 119,900 29,900 
23-31 ก.ค. 2565 119,900 119,900 119,900 29,900 
06-14 ส.ค. 2565 119,900 119,900 119,900 29,900 
17-25 ก.ย. 2565 109,900 109,900 109,900 29,900 
08-16 ต.ค. 2565 115,900 115,900 115,900 29,900 
20-28 ต.ค. 2565 115,900 115,900 115,900 29,900 

***ราคานีไ้ม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150-160 ยูโร*** 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ้านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

8. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 ยู
โร 

9. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 
10. น้้าดื่มตลอดการเดินทาง 1 ขวดต่อท่านต่อวัน 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท( 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 45,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเ ข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

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

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

5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ้านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็น
ผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 



 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส้าคัญในการยื่นวีซ่า  หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ้าตั๋วตาม
จริงเท่านั้น 

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

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

ส้ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
ส้ารองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ้าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน( 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง( ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายส ีฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ้านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน( หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทา้งาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สา้เนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีชื่อผู้เดินทาง 
หรือส้าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการท้างาน (ตวัจรงิ(เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต้าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต้าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อม
สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 



 

 *** กรณนีกัเรียนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง( เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 หนังสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตัวจรงิ( ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมเีลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก( แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 
หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ้าเพิ่มเติมในการยื่นได้( ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 

 หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก(  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน( กรุณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด้าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท้าการ( โดยต้องท้าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ( 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้( *** 
 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง

สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ้าเภอ โดย
ระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง( 

 ส้าเนาบัตรประชาชน   / ส้าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่้ากว่า 20 ปี( 
 ส้าเนาทะเบยีนสมรส / ส้าเนาทะเบยีนหยา่ / ส้าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย( / ส้าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถา้

มี( 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรณุาเตรียมเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส้าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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