
 

 

รหัสทัวร WCT1902800 
ทัวรยุโรป สวิสฯ-ฝร่ังเศส-อิตาล ี7 วัน 4 คืน (QR) 
เจนีวา – อานซ ี– ชาโมนิกซ – อีวัวร - โลซานน – มองเทรอซ - ปราสาทชิลล
อง – ตูริน - มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟ
ออเร - ปซา - THE MALL OUTLET - โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหาร
เซ็นตปเตอร - โคลอสเซียม น้ําพุเทรวี ่– วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– โดฮา  
18.00 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบินกาตาร  แอรเวย QATAR 
AIRWAYS 

21.05 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย Qatar Airways เที่ยวบินท่ี 
QR839  

วันที่2       โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ - อีวัวร  
00.40  เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.45 เหิรฟ�าสูเมืองเจนีวา...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย Qatar Airways เที่ยวบินที ่

QR101 
07.15 เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู“เมืองเจนีวา” 
พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ 
ต้ังอยูบริเวณตอนปลายแหลม
ของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่
มีรูปคลายพระจันทรคร่ึงเส้ียว
ยามขางแรม นําทานชมวิว
ทิวทัศนอันสวยเหนือทะเลสาบ
เจนีวา  พรอมชมเมืองเจนีวา 
เมืองท่ีวากันวาเปนพันธรัฐสวิสท่ี
แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย ซึ่ง
รายลอมดวยสวนสาธารณะที่
สวยงาม และองคการนานาชาติ
ตางๆ ตึกสหประชาชาต,ิสภา
แรงงานโลก ,องคการกาชาด
สากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและ
น้ําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) 
ที่สามารถสงน้ําข้ึนทองฟ�าไดสูง
ถึง 140 เมตร และเปน
สัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา 
นําทานออกเดินทางสูเมือง อาน
ซ ีAnnecy เมืองเล็กๆ นารัก ตามแบบชนบทฝร่ังเศส ต้ังอยูในเขตจังหวัดโอต-ซา



 

 

วัว อยูทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี Annecy Lake ในฝร่ังเศส หรือทะเลสาบ
เจนีวา Geneva Lakeในสวิตเซอรแลนด ถอืเปนเมืองทองเที่ยวระดับตนๆ และยัง
ไดรับสมญานามวา "เวนิสแหงเทือกเขาแอลป�" ใจกลางเมืองยังม ีPalais de 
L’Isle เปนปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังน้ีต้ังอยูกลางน้ํา และยังเปน
สัญลักษณของอานนซ ีอีกดวย ฝร่ังเศส  อิสระใหทานเดินเลนในตัวเมือง ริม
ทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของท่ีระลึกสินคาพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรอื เลือกจิบกาแฟ 
น่ังชมบรรยากาศ โรแมนตคิสุดๆ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานสู เมืองชาโมนกิซ Chamonix เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงของประเทศ

ฝร่ังเศส เปนเมืองท่ีนักเลนสกีและนักปนเขานิยมมาเลนสกีหรือปนเขาที่แหงน้ีโดยมี
ยอดเขามองบลังค (Mont 
Blanc) เปนจุดหมาย
ปลายทาง ใหทานอิสระเดินชม
เมืองชาโมนิกส ท่ีลอมรอบดวย
ขุนเขาสูง อิสระใหทาน
เพลิดเพลินเดินเลน ชมเมือง 
ชาโมนิกซ ที่เปนเมืองตาก
อากาศสีสันสดใส และมีการ
ตกแตงบานเรือนไวอยาง
สวยงาม ใหทานเดินเลนชอปปم�งสินคาพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับ
บรรยากาศโอบลอมไปดวยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ทานสามารถมองเห็นยอดเขามอ
งบลัง ที่สูงถงึ 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับท่ี 11 ของโลก อิสระเดินชม
เมืองเลนชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองของฝากของที่ระลึก จากน้ันนําทานออกเดินทางสู
เมือง อีวัวร Yvoire ซึ่งอยูติดทะเลสาปเจนีวา แตเปนฝم�งทางฝร่ังเศส ชมบานเมือง
โบราณสมัยยคุกลาง เปนหมูบานเกาแกของฝร่ังเศส มีอายุกวา 700 ป และยัง
ไดรับรางวัลชนะเลิศในป 2006 ในการดูแลรกัษาไดดีที่สุด ตัวบานเรือจะถูกประดับ
ดวยดอกไม ไมวาฤดูไหนก็ตาม จนไดรับรางวัล Four Flowerระดับยุโรปและไดรับ 
International Trophy for Landscape และยังเปนหมูบานตัวอยางในฝรั่งเศส
ในป 2002 อีกดวย  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      Novotel Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันที่3       เจนีวา – โลซานน – มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานออกเดินทางเขาสูเมือง“โลซานน”เมืองที่คนไทยรูจักดีในสวิสฯ นอกจากน้ันยัง
เปนเมืองท่ีประทับของสมเด็จ
พระศรีนครินทราฯ(สมเด็จยา)
แลว พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงสําเร็จการศึกษา
จากเมืองน้ีอีกดวย นําทานชื่นชม
บรรยากาศของเมือง นําทานชม
ตัวเมืองเกาสมัยโบราณ มหา
วิหารนอรทเทรอ นําทานเดิน
ทางผานเมือง “มองเทรอซ” เมืองพักผอนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูรอน และ
หนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดรับสมญานามวาเปน “ ไขมุกแหงริเวยีราสวิสฯ ”  ชม
วิวทิวทัศนของคฤหาสน และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ี
ยาวถึง 7  กิโลเมตร ระหวางทางแวะถายภาพที่ระลึกบริเวณดานหนาของ “ 
ปราสาทชิลลอง ”ซึ่งสรางขึ้นโดยบญัชาของทานเคาท ปเตอร ออฟ ซาวอย หรือท่ี
รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที ่13 เปนท่ี
ประทับโปรดปรานของเคานและ ดยุค แหงซาวอย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสูเมือง “โตริ

โน” หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของ
แควนปเอมอนเตและยังเปนเมือง
หลวงเกาของอิตาล ีนําทานเท่ียว
ชมยานจตุรัสซาน คารโล “Piazza 
San Carlo” จตุรัสกลางเมืองอัน
เปนท่ีต้ังของพระราชวงัวังมาดามา 
“Palazzo Madama” ซึ่งเปนวงั
เกาในอดีตของกษัตริยหลายองค
ในราชวงศซาวอย สรางในสมัยศตวรรษที ่17 โบสถซานตา ครอสตินา “Santa 
Cristina. และโบสถซาน คารโล “San Carlo” และมหาวิหารแหงโตริโน 
“Duomo di Torino” หรือ Cathedral of San Giovanni เปนสถานท่ีสําคัญ
แหงหน่ึงของเมืองตอรีโน ใชเปนท่ีเกบ็ผาที่เช่ือกันวาเปนผาหอพระศพของพระเยซู 
รูจักกันในนามวา “Shround of Turin”   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก   



 

 

พักที่ :     Novotel Hotel   หรือที่พักระดบัใกลเคียง 
 
วันที่4       ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟออเร – ปซา    
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 
ต้ังอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี จากน้ันนําคณะเก็บภาพ “ป�อมปราการสฟอรเซสโก” 
ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเคย
เปนป�อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ตอมาเปนท่ี
พํานักของผูนําเผด็จการในชวง
ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร
ซา  มีเวลาใหทานไดถายภาพ
กับมมุสวยๆ ของน้ําพุท่ีโพยพุง
บริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” 
สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออน
สีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบันเปน “โบสถแคธอลิก
ที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางเขาชม “เมืองฟลอเรนซ”Florence เมืองที่ไดรบัฉายาวา“เมืองที่มี

ความงามเปนอมตะ”เปนเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองสซึ่งเปนเมืองที่มี
ความเจริญสูงสุดในชวง
ศตวรรษที่ 13-16 ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม
เปนนครโบราณอันยิ่งใหญซ่ึง
ครั้งหน่ึงเคยมั่งค่ังและร่ํารวย
กวากรุงโรม เปนถิ่นกําเนิดของ
ศิลปนระดับโลก2ทาน คือ “ลี
โอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิล
แองเจลโล” นําทานเดินเที่ยว
ชมเขตเมืองเกา Old Town ซึ่งไดถูกจดัใหเปนเขตเมืองปลอดมลพิษไมอนุญาตให
รถยนตวิ่งผานภายในเมืองสัมผัสสถาปตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปดวยศิลปะแบบ
เรอเนสซองสที่หาชมไดยากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” 
ชมสถาปตยกรรม อันโดดเดนของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟออเร” เปน
วิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ จากน้ันออกเดินทางเขาสู



 

 

ใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซึ่งใชเปนสถานที่ฝงศพของ
ศิลปนช่ือกองโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปนชื่อดังของเมือง 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองปซา 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก   
พักที่ :  CHARME HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่5      ปซา – THE MALL OUTLET – โรม   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานชม “เมืองปซา” เพื่อเขาชมความมหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปซา” 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกลาง สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต ม ี8 ช้ันโดยเริม่
สรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลว
เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 176 ป 
สําหรับหอเอนปซาน้ี ภายในมี
เสาหินออนทีสลักลวดลายดวย
ฝมือจิตรกรช่ือดังแหงยุคได
สลักลวดลายไวสวยงามมาก 
สวนสาเหตุท่ีเอียง น้ันเกิดขึ้น
หลังจากเม่ือสรางเสร็จแลว 
ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต 
แตก็ยังไมลม ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู THE MALL OUTLET  ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญและมี

สินคาหลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Burberry, 
Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่6      โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเกา – น้ําพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

นําทานชม “กรุงโรม” Rome 
เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ
ที่สุดของแควนลาซีโอและ
ประเทศอิตาล ีต้ังอยูทาง
ตอนกลางของประเทศ มี
ประวติัศาสตรยาวนาน
มากกวา 2,800 ป นําทาน
เดินทางเขาสู “ นครรัฐ
วาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” 
หรือ “ รฐัอิสระท่ีเล็กที่สุดในโลก ” นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตป
เตอร” (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรณี มี
การจัดงานพิธีตางๆ ซ่ึงไมอาจเขาชมได หรือในกรณี   คิวตอแถวในการเขาชมยาว
มากเพ่ือไมใหเปนผลกระทบกับรายการทองเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปน
ส่ิงกอสรางที่ใหญและสําคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักดิสิ์ทธของพระศา
สนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ 
ใหญที่สุดในโลก ” ไดรบัการ
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล
โล ” นําทานเขาสูภายในมหา
วิหารซึ่งประดับประดาไปดวย
งานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิ
เชน “ ปเอตา ” ( The Pieta ) 
รูปแกะสลักหินออนแมพระมารี
อุมพระศพของพระเยซูเจาไวบน
ตัก จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรมอันเกาแก
ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตรัุสที่ยิ่งใหญใจกลาง
กรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาส
ตางๆ  “ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซึ่งไดช่ือวาเปนพระบดิาของ
ชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุก
สายมุงสูกรุงโรม” จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ  
“โรมันฟอรัม่” ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก สนามกฬีากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบ
สมบูรณต้ังอยูใจกลางกรุงโรม โดยนับเปนส่ิงกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมี
การสรางข้ึนมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทางทานจะสามารถชมความงดงาม
สถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม 



 

 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี”่ ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม 

น้ําพุแหงน้ี เร่ิมเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงจากภาพยนตรเร่ือง "Three Coins in the 
Fountain" นักทองเที่ยวที่ได
เดินทางมาเยี่ยมชมน้ําพุแหงน้ีมี
ความเช่ือกันวา การโยนเหรียญ
ลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุง
โรมอีกครั้งจากน้ันนําทานชม ชอง 
“โอคูลูส” ชองแสงซึ่งเปนวงกลม
ขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคา
โดมของ “วิหารแพนธีออน” 
ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเปน
สถานที่ฝงศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและบคุคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2 
พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบร
โตท่ี 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุนอยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผู
ยิ่งใหญในยุคฟم�นฟูศิลปวิทยา นําทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานที่นัด
พบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันท่ี
สวยงาม ใหทานไดถายภาพไวเปนท่ีระลกึ 

22.40 เหิรฟ�ากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินที่ QR114 
 
วันที่7      โดฮา – กรงุเทพฯ 
05.10 ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
08.30 เหิรฟ�ากลับสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินที่ 

QR838 
19.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 
 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

��-�� พ.ย. ���� 39,900 39,900 39,900 14,000 

พ.ย. ���� 42,900 42,900 42,900 14,000 

ธ.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 14,900 

ม.ค.-มี.ค. ���� 42,900 42,900 42,900 14,000 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ พิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบรกิาร 3,000.-) 



 

 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที ่ พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรกจํานวน 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระ
กอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มฉิะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจาก
ทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา



 

 

จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

 คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจํา
ต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

 คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจาํหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพื่อท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปท่ีมกีารการันตีคามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบริการท้ังหมด 100 % 

 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


