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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
05 – 12 มีนำคม 2566 (รับเพียงคณะเดียวเท่ำนั้น!!!) 

 ( กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรยื่นวซี่ำ) 
วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
16.00 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์

สำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 
19.10 ออกเดินทำงสู่สนำมบินอำบูดำบี โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 407 
23.15 ถึงสนำมบินอำบูดำบี (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 
วันที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – ชมเมือง - โคโลจญน์ – มหำวิหำรแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ      
02.50 ออกเดินทำงสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 001 
06.45 เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนชมเมือง 
“แฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวัติต่อเน่ือง
อันยำวหลำยศตวรรษเคยเป็นสถำนท่ีซึ่ง
กษัตริย์และจักรพรรดิหลำยพระองค์เคยใช้
ประกอบพิธีรำชำภิเษก ใกล้กันน้ันมีสถำนี
รถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสถำนี
รถไฟต้นแบบของสถำนีรถไฟหัว   ล ำโพง
คร้ังเ ม่ือครำวเสด็จประพำสยุ โรปของ
รัชกำลท ี5  ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ี
เก่ำแก่ท่ีสุดในเมือง ด้ำนข้ำงก็คือ ศำลำว่ำ
กำรเมือง ซึง่อยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจัตุรัสโรเมอร์ 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  “เมืองโคโลจญน์” น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมยื่งใหญ่อลังกำรของ “มหำวิหำรแห่ง

โคโลญจน์” สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ 
เป็นมหำวิหำรสไตล์โกธิกดังเดิม สร้ำงในปี 
1248 ใช้เวลำสร้ำงยำวนำนมำรำธอน 632 
ปี จำกน้ันเดินเ ท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ 
พร้อมช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมือง ,ของท่ีระลึก 
ตลอดจนสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังนำนำชนิด
บนถนน Walking Street รอบมหำวิหำร 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ประเทศเยอรมัน สู่ 
“ เ มืองดุส เซล ด อ ร์ ฟ ”  นอกเห นือจำก
ประวัติศำสตร์นับแต่ยุคสมัยปี 1100, เมือง
หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่ง



 

น้ี ยังเป็นศูนย์รวมกำรค้ำ และเมืองแฟช่ันของเยอรมัน 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  
พักที่ :     Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่3     ดุสเซลดอรฟ์ – อัมสเตอรด์ัม - ล่องเรอืหลงัคำกระจก - Coster Diamond - ดำมส์สแควร์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงำมระหว่ำงกำร
เดินทำง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้ำน
ทำงชนบท ตลอดสองข้ำงทำง เดินทำงถึง 
“กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอัม
สเทล (Amstel) เ ร่ิมก่อตั้งประมำณ
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมือง ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชำกรใน
เขตตัวเมืองประมำณ 742 ,000 คนชม
สภำพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองน้อยตัดไป
มำทั่วเมืองอย่ำงเป็นระเบียบกว่ำ100 สำย 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย หลังอำหำรให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำร 

“ล่องเรือหลังคำกระจก” เรือจะล่องไปตำมล ำคลองของเมืองท่ีจะให้ท่ำนได้เห็นบ้ำนเรือนแบบชำวดัชต์ท่ีสร้ำงมำ
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว จะเป็นอำคำรทรงแคบท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอำคำรเอำไว้ขน
เฟอร์นิเจอร์เข้ำบ้ำนระหว่ำงเส้นทำงล่องเรือ
ผ่ำนบ้ำนเรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มำก
ถึง  2,500 หลั ง  แล้ว ไปชมเขต ท่ี เ มือง ท่ี 
เก่ำแก่ท่ีสุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม น ำท่ำน
เข้ำชม “สถำบันเจียระไนเพชร” (Coster 
Diamond) อุตสำหกรรมกำรเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์แลนด์ได้ รับกำรยกย่องว่ำดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน กำร
คัดเลือกเพชรโดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้
ช ำนำญตลอดจนขั้นตอนกำรเจียระไนเพชร
ให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่ำท่ีสุดส ำหรับท่ำนท่ี ต้องกำรเป็นเจ้ำของอัญมณีล้ ำค่ำ  เลือกซื้อตำมชอบใจพร้อมใบกำรันตี 
Certificate จำกบริษัทฯท่ีมีชื่อเสียง มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำ ภำยในร้ำนท่ีท ำด้วยไม้เป็นของท่ีระลึกต่ำงๆ 
เช่นพวงกุญแจ, รองเท้ำไม้, ภำพวำด, ของท่ีระลึก ฯลฯ น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ดำมส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลำง
กรุงอัมสเตอร์ดัม ให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชมบรรยำกำศอันโรแมนติกกับอำคำรต่ำงๆในสไตล์ยุโรป   

ค่ ำ อิสระกับอำหำรม้ือค่ ำตำมอัธยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินเล่นช้อปป้ิง / จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 
พักที่ :  Van der Valk Hotel Schiphol หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


 

วันที่4        อัมสเตอร์ดัม -  หมู่บ้ำนกังหันลมซำนส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม 
                 จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคินพิส – ช้อปปิ้ง  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ หมู่บ้ำนกังหันลม” “ซำนส์ สคันส์” ซึ่งมีกำรอนุรักษ์กังหันลม และบ้ำนเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด์  ท่ี น่ี เ ป็น เห มือนพิพิธภัณฑ์
กลำงแจ้งท่ีรวมควำมเป็นฮอลแล นด์หลำย
อย่ำงเข้ำไว้ด้วยกัน บ้ำนไม้สีเขียวริมน้ ำ 
สวนเล็กๆ หน้ำบ้ำนสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน 

ลมเก่ำแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้ ง เดิม 
นอกจำกกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้ำไม้อีก 
ท่ี เ ป็นสัญลักษณ์ของประ เทศ  Nether  
lands ให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชมบรรยำกำศอัน
สดชื่นบริสุทธิ์ท่ำมกลำงทุ่งหญ้ำเขียวขจี ให้
ท่ำนได้เลือกซื้อเลือกชมรองเท้ำไม้และของท่ี
ระลึกพื้นเมือง อำทิ เนยแข็งนำนำชนิด, ของ
ประดับบ้ำน, ของใช้ในครัวเรือนฯลฯ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองลิสซ์”  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่ “อะตอมเม่ียม” ประติมำกรรมรูปอะตอมมหึมำ สัญลักษณ์จำกกำรรวมตัวคร้ังแรกของกลุ่ม

ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 จำกน้ันน ำ
ท่ำนเดินทำง เข้ำสู่ เขตเมืองเ ก่ำภำยใน
บริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลำซ” สัมผัสกับ
บรรยำกำศลำนกว้ำงซึ่งล้อมรอบท้ังสี่ด้ำน
ด้วยตึกโบรำณแต่ละตึกล้วนมีลวดลำยปูน
วิจิตรแต้มทองเป็นอำคำรสไตล์บำร็อก ท้ัง
ศำลำว่ำกำรเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจ ำเมือง, 
อำคำรของสมำคมอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ ซึ่งจะ
ท ำสัญลักษณ์ไว้บนจั่วหรือเหนือประตู
เป็นลัญลักษณ์เฉพำะของตัวเอง น ำท่ำนชม 
“แมนำคินพิส” อนุสำวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ(มรดกโลก) ใจกลำง
เมือง ชมหมู่ตึกต่ำงๆ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง หมู่ตึกกริลเฮำส์ ซึ่งคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถำนท่ีประทับของ
รำชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลำดนัดจุดรวมกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำในอดีต อิสระให้ท่ำนเดินเลือกซื้อสินค้ำ
พื้นเมือง อำทิ ช๊อคโกแลตผ้ำลำยลูกไม้ เส้ือผ้ำรองเท้ำกระเป๋ำ ฯลฯ 

ค่ ำ อิสระกับอำหำรม้ือค่ ำตำมอัธยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินเล่นช้อปป้ิง 

พักที่ :  Gresham Belson Hotel Brussels หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

 



 

วันที่5        แร็งส์ – มหำวิหำรแร็งส์ – ปำรีส - City Tour - ล่องเรือชมแม่น้ ำแซนน์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 
  น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองแร็งส์”  เป็นเมืองในจังหวัดมำร์นในแคว้นช็องปำญำร์ ในประเทศฝร่ังเศส 

เมืองแร็งส์ตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือ
ของฝ ร่ัง เศส รำว  129 กิ โล เมตรทำง
ตะวันออกเฉียงเหนือของปำรีส แร็งส์ก่อตั้ง
ขึ้นโดยกอลและกลำยมำเป็นเมืองส ำคัญ
ระหว่ำงสมัยจักรวรรดิโรมัน น ำท่ำนชม 
“มหำวิหำรแ ร็งส์ ”  หรือชื่ อทำงกำรว่ ำ 
กำเตดรำลนอร์เทรอ-ดำมเดอแร็งส์ เป็น
อำสนวิหำรส ำคัญของเมืองแร็งส์ จังหวัด
มำร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใช้ในพิธีสวม
มงกุฎกษัตริย์ของประเทศฝร่ังเศส มหำ
วิหำรสร้ำงเสร็จเม่ือปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี 
13  ยกเว้นด้ ำนหน้ำซึ่ งมำ เส ร็จ เอำอีก
ศ ต ว ร ร ษ ห น่ึ ง ต่ อ ม ำ  แ ต่ ยั ง เ ป็ น
สถำปัตยกรรมของคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ทำงเดินกลำงขยำยให้ยำวขึ้นเพื่อให้มีเน้ือท่ีเพียงพอกับผู้ท่ีเข้ำร่วมพิธี
สวมมงกุฎ  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 

 

 

 

 

 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “ มหำนครปำรีส ” / ถึงมหำนครปำรีส น ำท่ำน ผ่ำนชม มหำนครปำรีส  ตั้งอยู่บนแม่น้ ำแซ
นน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลำงแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้งถิ่นฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบันกรุง
ปำรีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก และ ด้วยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ 
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น ำผ่ำนชม “ จัตุรัส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีอังตัวแนต  ถูกตัดสินประหำรชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟช่ัน“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด้  วยต้นเม
เป้ิลตลอดสองข้ำงทำงและถือว่ำเป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก  น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดด
เด่นของมหำนครปำรีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคำเดโร” จำกน้ัน น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ “ ประตูชัย”  Arc de Triomp he  

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%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%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะท่ีจักรพรรดินโปเลียนให้สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.180 น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษีท่ี Duty Free อิสระกับ
กำร ช้อปป้ิงสินค้ำตำมรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนำนำชนิด อำทิ  น้ ำหอม เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ กระเป๋ำเดินทำง เคร่ืองส ำอำง น ำท่ำน 
“ล่องเรือชมแม่น้ ำแซนน์” พร้อมชมชมสถำนท่ีส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรท่ีเก่ำแก่

สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสร้ำงภำพให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของโลก 
อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศำลำว่ำกำร โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกำะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดำม , พิพิธภัณฑ์
ออร์เซย์ , แซงวำลี้ด , พระรำชวังบูร์บ็อง ,สะพำนอเล็กซำนเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
พักที่ :   Best Western Plus Paris Vélizy หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
วันที่6        ปำรีส – Duty Free – ห้ำงลำฟำแยต - มีเวลำให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม  

 

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


 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 
น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษีท่ี Duty Free อิสระกับกำร ช้อปป้ิงสินค้ำตำมรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนำนำชนิด 
อำทิ น้ ำหอม เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ กระเป๋ำเดินทำง เคร่ืองส ำอำง 

เท่ียง อิสระอำหำรม้ือกลำงวันเพ่ือควำมสะดวกในช้อปป้ิง 
บ่ำย จำกน้ันมีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมไฮเอนด์ ต่ำงๆ มำกมำย อำทิเช่น Louis Vuitton , Chanel , 

Goyard , Fendi , Dior , Prada , Gucci และอีกหลำกหลำยแบรนด์ชื่อดัง ท่ีห้ำงสรรพสินค้ำชื่อห้ำงชื่อดังท่ี
ห้ำงสรรพสินค้ำ แกลลำรี-ลำฟำแยตต์ Galerie Lafayette  ท่ำนสำมรถช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม ใจกลำงกรุง
ปำรีส เพ่ือตอนรับนักท่องเท่ียวจำกท่ัวทุกมุมโลกท่ีเดินทำงมำเยือนและช้อปปิ้งยังกรุงปำรีส 

ค่ ำ อิสระอำหำรม้ือค่ ำเพ่ือควำมสะดวกในช้อปป้ิง 
พักที่ :   Best Western Plus CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่7        ปำรีส - อำบูดำบี 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

ได้เวลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน ชำร์ เดอ โกลล์...น ำคณะเช็คอินและท ำ TAX REFUNED 
09.30 ออกเดินทำงสู่สนำมบินอำบูดำบี โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY032  
19.10 ถึงสนำมบินอำบูดำบี (รอเปลี่ยนเคร่ืองประมำณ) 
22.50 ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 
 
วนัที่8        กรุงเทพฯ 

07.55  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
 
 

***หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำ
อันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพื่อควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีกำรตัดสินใจ  
จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ*** 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำร  
ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่ำน 
    เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
     พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

    เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

     (เสริมเตียง) 

    พักเดี่ยว 

    05 – 12 มี.ค. 2566 56,900 56,900 56,900     13,000 
* คณะออกเดินทำงได้เมื่อมีจ ำนวนผู้เดินทำงครบ 25 ท่ำนเท่ำนั้น * 

** ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ** 

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


 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต // ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมท่ีพักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุม
ต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

4. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง  
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ได้เดินทำงไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน (800 บำท) 
3. ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร) 
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน

กำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม ค่ำวซี่ำ+ค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนละ 7,000 บำท 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
6. ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันท่ีทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก เต็มจ ำนวน เม่ือจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยังบริษัท 
และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

2. เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 25 
ท่ำน และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 25 ท่ำน ซึ่งในกรณีน้ี ทำงบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ังหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 



 

 
หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีน่ังครบ 25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 
เน่ืองจำกบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำน
จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนท่ี
มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมท่ีสถำนทูตต้องกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ
เท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 

4. กรณีวีซำ่ที่ท่ำนยืน่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสยีคำ่ใช้จำ่ยจรงิที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนต้องถูกหัก
บำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำ
มัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันท่ีเข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัท
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเงินค่ำมัดจ ำที่ต้อง 
กำรันตีท่ีน่ังกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริกำรท้ังหมด 100 % 

 
 



 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำหนังสือเดินทำงว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยส ีฉำกหลังเป็นสขีำวเท่ำนัน้ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำ 

ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชดุ  

*** กรณีคำ้ขำย  : หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณชิยห์รือใบทะเบยีนกำรคำ้ท่ีมีชื่อผู้
เดินทำง หรือส ำเนำใบเสียภำษีร้ำนค้ำ (ภพ.20) อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 
*** กรณีพนกังำนและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ตวัจรงิ)เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิม
งำน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณขีำ้รำชกำร: หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด (ตวัจริง) เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงำน
พร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณนีักเรยีนและนักศึกษำ: หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ตวัจรงิ) เป็นภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่
ศึกษำอยู่ อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี
เลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ไม่ถึง 6 หลัก สำมำรถแนบ Statement สมุดบัญชีฝำกประจ ำเพิ่มเติมในกำรยื่นได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแส
รำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำ
ระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต (เน่ืองจำกประเทศในยุโรปเข้ำร่วมกลุ่มยูโร
โซน) กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำ
ด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) โดยต้องท ำแยกกัน ระบุตำมชื่อผู้เดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถ
ถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้)  *** 
 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำง

ท้ังสองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ  & มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทำง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหยำ่ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด 

(ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย ***  

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียม
เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   



 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และ
ถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังน้ีทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำก
สถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ  
 ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำ
ท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออก
เดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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