
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มลิาน – ดูโอโม่ – ลงเรือเข้าสู่ “เกาะเวนิส ” - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ซัคไซน์ 
อนิเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า 

ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง - ปารีส – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปารีส LA VA  LLÉE VILLAGE 
ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
18-24 ม.ีค.//28 มี.ค.-03 เม.ย.//11-17 เม.ย.//29 เม.ย.-04 พ.ค.//21-27 พ.ค.//13-19 มิ.ย.//03-09 ก.ค.// 

17-23 ก.ค.//07-13 ส.ค.//20-26ส.ค.//04-10 ก.ย.//18-24 ก.ย.//10-16 ต.ค. 2563 
 (กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินเอทฮัิด(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
20.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินเอทฮัิดแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY401 

วนัที่2       มิลาน – ชมเมือง – ดูโอโม – ลงเรือเข้าสู่ “เกาะเวนิส ”    
00.10 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง 
02.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินเอทฮัิดแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่EY081 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน จากน้ันน าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดด
เด่นทีสุ่ดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค 
ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น 
“โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” 
ลานด้านหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรีย์
พระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ ราย
ลอ้มด้วยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิง
มอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 
 
 
 
 



 

 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดา้นของ
ความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน ้ า 
เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสวา่ง เมืองเว
นิส ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมหมู่เกาะขนาดเล็ก  
ประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา  บน ้ าเค็มน้ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ชายฝ่ังระหว่างปากแม่น ้ าโปกับแม่น ้ าพลาวิ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบได้
ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความ
สวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ทีสุ่ด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบั

ประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ให้ท่านได้สัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ัง
เรือกอนโดร่า” Gondora ทีม่ช่ืีอเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      เวนิส – โคโม - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์    
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทาง ซ่ึงเป็นบริเวณดินแดน
ทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึง 
“เมืองโคโม” เดินทางขา้มพรมแดน
สู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชม
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ผ่าน เมืองลู
กาโน ที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน 
โดยตัวเมืองน้ันถูกล้อมรอบด้วย
ภูเขาจ านวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริม 
“ทะเลสาบลูกาโน” ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง
พรมแดนของประเทศสวติเซอร์แลนด์-อิตาลี จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองท่ี
ไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด 

 
 
 



 

 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวติ ของทหารสวสิฯผูถ้วายการอารักขาแด่
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็น
สะพานไม้ท่ีมีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) 
ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขต
เมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่า
ในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟ
ไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่
จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระ
ต ามอั ธ ย า ศัยกับ ก า ร เที่ ย วชม
บรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวติเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกต่างๆ และ
ท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกา
ช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ จากน้ันน าท่านออกเดินท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองซัค
ไซน์ 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  Jugendstil Hotel Paxmontana หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4      ซัคไซน์ - อนิเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ดจีอง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางขึน้มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ
สวสิเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียว
ขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ 
หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 
พร้อมน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“น่ังรถไฟชมววิ” ท่องเที่ยวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟ
สายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟ
ที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาว
สวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น าคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 



 

 

นักท่องเทีย่วหลายๆคนบอกว่าทีน่ี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น ้าแข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ทีส่ร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชม
ววิทวิทศัน์และสัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่
สูงทีสุ่ดในโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” 
เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดทา้ย “สถานีเลเทอร์บ
รุนเน่น”จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดี
จอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของ
ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้
เบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนส
ซองส์, โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง 
ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสี
แดงสด จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการคมนาคม   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :  Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5       ดจีอง - ปารีส – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VA  LLÉE VILLAGE     
เช้า              บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวง
ของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์ บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ี
ล ้ าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท า
ให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ
หมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VA  LLÉE VILLAGE ซ่ึงเต็ม
ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัท่ี :  Best Western CDG Airport Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ปารีส – ชมเมือง – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์    
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านผา่นชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์”ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี12 เดิมเป็น
ท่ีตั้ งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ี
ประทับของกษัต ริ ย์ฝ ร่ั ง เ ศสหล า ย
พระองค์ ด้านหน้ามีสัญลักษณ์เป็นปิรา
มิดแก้วภายในเป็นท่ีสะสมงานศิลปะ
ตั้ ง แ ต่พระ เ จ้ าฟ รั งซั ว ร์ ท่ี  2ชมล าน
ประวติัศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ด”Place 
de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และ
พระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหาร
ชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมีความยาว
กวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก
ชม“ประตูชัย”Arc de Trio mpheสัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805 น า
ท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ 
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้
ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ 
โอเตล็ เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์
บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิง
สินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานา
ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า 
เคร่ืองส าอาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  



 

 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  
 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์
20.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY038 

วนัที่7        กรุงเทพ 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
08.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY408 
18.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

18-24 ม.ีค. 63 47,900 47,900 47,900 14,900 

11-17 เม.ย. 63 56,900 56,900 56,900 15,900 

ม.ีค.-ก.ย. 63 49,900 49,900 49,900 14,900 

29 เม.ย.-04 พ.ค.//10-16 ต.ค. 63 52,900 52,900 52,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,500.-) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



 

 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคนื ของ
การเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพือ่ทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 

 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


