


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

      ก ำหนดกำรเดินทำง 

     พฤษภำคม 2565 – มีนำคม 2566 
( กรุณำส ำรองท่ีนั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 



 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 

 
วนัที่2        โรม – นครรัฐวำติกนั – มหำวหิำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 
        เขตเมืองเก่ำ – น ้ำพุเทรวี ่– บันไดสเปน – ปรำโต้ 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TK1861 
10.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและ
ประเทศอิตาลี  ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
2,800 ปี น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐ
วาติกัน  ” “ ประเทศเอกราช  ” ห รือ “ รัฐ
อิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก  ” น าท่ านเข้าชม
ภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดการเขา้ชมภายในมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจดังานพิธี
ต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเขา้ชมได ้หรือในกรณี   คิว
ต่อแถวในการเขา้ชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็น
ผลกระทบกบัรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั 
เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ ท่ี สุดใน
โลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” น าท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซ่ึง
ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะช้ินเอก
มากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) 
รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพ
ของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้ นรถโค้ช
แล่นผ่านสถานท่ีส าคัญต่างๆ พร้อมชม
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จตัุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผา่น



 

ชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ   “ อนุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอล็ท่ี 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” 
น าท่านถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมี
โครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างขึ้นมา
ในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านท่านชมความสวยงามของ  “น ้ าพุ
เทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม 
น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงจาก
ภ า พ ย น ต ร์ เ ร่ื อ ง  "  Three Coins in the 
Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยม
ชมน ้ าพุแห่งน้ี มีความเช่ือกันว่า การโยน
เหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรม
อีกคร้ัง น าท่านเดินทางต่อไปยงั “ ยา่นบนัได
สเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาว
วยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก น า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปราโต”้ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :     Hotel Miro หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3        เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ - ปิซ่ำ - หอเอนเมืองปิซ่ำ – เมสเตร้ – เกำะเวนิส 
                  สะพำนถอนลมหำยใจ – จัตุรัสซำนมำโค - วหิำรเซ็นต์มำร์ค - ล่องเรือกอนโดล่ำ*** 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ  ห้องอาหารของ
โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้า
ชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ง
เมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกใน
ยุคกลาง ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสา
หินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือ
ดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไวส้วยงามมาก 
ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้ นเกิดขึ้ นหลังจากเม่ือ



 

สร้างเสร็จแลว้ ฐานได้ทรุดไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ล้ม 
ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดา้นของความ

เจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ี
ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 
เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และ 
เมืองแห่งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ 
“ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบ
เซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก 
ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม 

ให้ท่านได้สัมผสัคลองแห่งเวนิสอัน
แสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอน
โดร่า” Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่4         เวนิส เมสเตร้ - อนิเทอร์ลำเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ ป ร ะ เท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่าง
ทาง ซ่ึงเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของ
ประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางขา้ม
พรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชม
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ผ่าน เมืองลูกาโน ท่ีอยู่
ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน
เขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้ นถูกล้อมรอบ
ด้วยภู เขาจ านวนมาก อีกทั้ งย ังตั้ งอยู่ ริม 
“ทะเลสาบลูกาโน” ท่ีตั้งอยูร่ะหว่างพรมแดน
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด-์อิตาลี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่ งหน้าสู่  “เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุง
เฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม้ , สถาน
คาสิโน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือก
ซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม
ช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น
ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก น า
ท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :  THE HEY HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัที่5       อนิเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ 

   ถ ำ้น ้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บา้นท่ีน่ารักระหว่างเส้นทางน าท่านชมวิว
น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่าน
เขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสาร
รถไฟฟันเฟือง สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ี
มีกระจกกวา้งกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของ
เทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน าท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุด
ในยุโรป ” เป็ นพื้ น ท่ี  “มรดกโลก ” ท าง
ธรรมชาติแห่ งแรกของยุโรป  น าท่ าน
เป ล่ี ยน ขบ วน รถไฟ  (Cog Wheel) ณ 
“สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top of Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นน าท่าน



 

เขา้ชม “ถ ้าน ้ าแขง็ 1,000 ปี”  ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร 
ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก 
“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแขง็” ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุด
ในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเตม็ท่ี ส าหรับภายในตวั
อาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้ก
ดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วย

รถไฟ  ฟัน เฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 
เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า “น า
ท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริล
เดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดี
จอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของ
ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้
เบอร์กนัดี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Ibis Gare Hotel Dijon  / Novotel Dijon Sud หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัที่6         ดีจอง - ปำรีส – เข้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยย์ – ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ถึงมหานครปารีส น าท่าน 

ผ่านชม มหานครปารีส  ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้า
สมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย์” (ไกด์ประจ าพระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ี
ส าคญัๆของพระราชวงั)  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบัน เพราะความ
สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท่ี้
ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่ง
น้ี คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส   น า
ท่านชมห้องต่างๆ ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
ตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, 
ห้องวีนัส , ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล , 
ฮอลลอ์อฟมิเรอร์ Hall of Mirrors จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมือง
สองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์
และสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑล์ูฟร์ , ศาลา
ว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์
บอ็ง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :  Hôtel Mercure Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่7        ปำรีส – Duty Free – ห้ำงลำฟำแยต – มีเวลำให้ช้อปป้ิงจุใน 1 วนัเต็ม – เดินทำงกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ 

น ้าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง  
เท่ียง อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  



 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 

19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1828 

 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

00.05 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัรำค่ำบริกำร  

ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 
    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

11 – 18 พ.ค. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
25พ.ค.-01มิ.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
01 – 08 มิ.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
23 – 30 มิ.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
12 – 19 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900    12,000 
25ก.ค.-01ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900    12,000 
11 – 18 ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900    12,000 
25ส.ค.-01ก.ย. 65 69,900 69,900 69,900    12,000 
08 – 15 ก.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
22 – 29 ก.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
07 – 14 ต.ค. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
20 – 27 ต.ค. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
10 – 17 พ.ย. 65 57,900 57,900 57,900    12,000 
22 – 29 พ.ย. 65 57,900 57,900 57,900    12,000 
03 – 10 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900    12,000 
06 – 13 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900    12,000 
19 – 26 ม.ค. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 
24 - 31ม.ค. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 
09 – 16 ก.พ. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 
23ก.พ.-02มี.ค. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 
09 – 16 มี.ค. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 
16 – 23 มี.ค. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 
23 – 30 มี.ค. 66 57,900 57,900 57,900    12,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

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

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 



 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 



 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


