
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

โรม–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม–นํ้าพุเทรวี-่บันไดสเปน-หอเอนเมืองปิซ่า 
เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่า-อินเทอร์ลาเค่น 

กรินเดลวาลด์-น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถํา้นํ้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-ปารีส
เข้าพระราชวังแวร์ซายย์-ล่องเรือแม่นํ้าแซนน์-มองมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-Duty Free-ช้อปป้ิงแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต 

กาํหนดการเดินทาง 
01-09 ก.พ.//06-14 ก.พ.//08-16 ก.พ.//13-21 ก.พ.//15-23 ก.พ.//20-28 ก.พ.//22 ก.พ.-01 มี.ค.//27 ก.พ.-06 มี.ค.// 



 

29 ก.พ.-08 มี.ค.//05-13 มี.ค.//07-15 มี.ค.//12-20 มี.ค.//14-22 มี.ค.//19-27 มี.ค.//21-29 มี.ค.//26 มี.ค.-03 เม.ย.// 
28 มี.ค.-05 เม.ย.//04-12 เม.ย.//21-29 เม.ย.//02-10 พ.ค.//07-15 พ.ค.//09-17 พ.ค.//14-22 พ.ค.//16-24 พ.ค.// 

21-29 พ.ค.//23-31 พ.ค.//28 พ.ค.-05 มิ.ย.//30 พ.ค.-07 มิ.ย.//04-12 มิ.ย.//06-14 มิ.ย.// 
11-19 มิ.ย.//13-21 มิ.ย.//18-26 มิ.ย.//20-28 มิ.ย.//25 มิ.ย.-03 ก.ค.//27 มิ.ย.-05 ก.ค. 2563 

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2        โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย 
 เขตเมืองเก่า – นํา้พุเทรวี ่– บันไดเสปน – ปราโต้ 
00.01 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 นํา ท่าน ออกเดินทางสู่ “กรุงโรม ” 
Rome เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของ แควน้ลาซีโอ และประเทศ
อิตาลี  ตั้งอยูท่างตอนกลางของ
ประเทศ มีประวตัิศาสตร์ยาวนาน
มากกวา่ 2,800 ปี นาํคณะท่านเดิน
ทางเขา้ สู่ “ นครรัฐวาติกัน  ” 
“ ประเทศเอกราช  ” หรือ “ รัฐอิสระ
ที่เล็กที่สุดในโลก  ” นาํท่านเขา้ชม
ภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณ ีมีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึง
ไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณ ี  ควิต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายก าร
ท่องเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์  ซ่ึง
เป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่และสาํคญั
ที่สุดในนครรัฐวาติกนั  เป็นสถานที่
ศกัด์ิสิทธข์องพระศาสนจกัร
โรมนัคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุด
ในโลก  ” ไดรั้บการออกแบบโดย 
“ ไมเคิลแองเจลโล  ” นาํท่านเขา้สู่
ภายในมหาวหิารซ่ึงประดบัประดา
ไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย 
อาทิเช่น “ ปิเอตา้  ” ( The Pieta ) รูป

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%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


 

แกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั  จากนั้นรถโคช้แล่นผา่นสถานที่สาํคญั
ต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย  ” Piazza Venezia จตุรัสที่
ยิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ  สถานที่ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาส
ต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชา   อิตาลี  “ประตูชัย
คอนสแตนติน” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” จากนั้นชมร่องรอยของ
ศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม ” ให้ท่านไดล้งจากรถพร้อม ถ่ายภาพคู่กบั  
“สนามกีฬาโคลอสเซียม ” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้าง
เกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมา
ในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นาํท่านท่านชมความสวยงามของ “นํ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของกรุงโรม นํ้ าพแุห่งน้ี  เร่ิมเป็น
ที่รู้จกัและมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง  " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเที่ยวที่ไดเ้ดินทางมา
เยีย่มชมนํ้ าพแุห่งน้ี
มีความเช่ือกนัวา่ 
การโยนเหรียญ ลง
ไปแลว้จะ ได้
กลบัมาเยอืนกรุง
โรมอีกคร้ัง  นาํ
ท่านเดินทางต่อไป
ยงั  “ ย่านบันได
สเปน  ” สถานที่
ท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียง และเป็น
สญัลกัษณ์อีกอยา่ง
หน่ึงของกรุงโรม  
เป็นสถานที่นดัพบ
ของหนุ่มสาว
วยัรุ่นของ อิตาลีซ่ึง
ในเขตบริเวณน้ี
เตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมโรมนัที่สวยงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   

พกัที่ :     Charme Hotel  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

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


 

 

วนัที่3       หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค 
 วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพ่ือเข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง  สร้างดว้ย
หินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้าง
เม่ือปี ค .ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค .ศ.1350 
ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สาํหรับหอ
เอนปิซ่าน้ี  ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกั
ลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุได้
สลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ส่วนสาเหตุ
ที่เอียง นั้นเกิดขึ้น หลงัจากเม่ือสร้างเสร็จ
แลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏวา่เอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคง
เอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จกักนัในดา้นของ
ความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะที่ไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก  เมืองแห่ง
สายนํ้ า เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่ง
แสงสวา่ง เมืองเวนิส  ถูกสร้างขึ้นจากการ
เช่ือมหมู่เกาะขนาดเล็ ก  ประมาณ 118 
เกาะเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเว
นิเทียทะเลสา   บนํ้ าเคม็น้ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ชายฝ่ังระหวา่งปากแม่นํ้ าโปกบัแม่นํ้ าพลา
วิ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก  
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้ง
เมืองและทะเลสาบไดถู้กประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค  ” 
ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ที่สุด ” ในยโุรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนั

งดงาม ให้ ท่าน ได้สัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า ” 
Gondora ทีม่ช่ืีอเสียงระดบัโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์)  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่ :   Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

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


 

วนัที่4         เวนิส เมสเตร้ - อนิเทอร์ลาเค่น – เดนิเที่ยวชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ผา่นชมเมืองต่างๆระหวา่งทาง ซ่ึงเป็นบริเวณดินแดน
ทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึง  
“ เมืองโคโม ” เดินทางขา้ม
พรมแดน สู่ สวิ ต เซอร์แลนด์  
ระหวา่งทาง ชมววิทิวทศัน์ที่
สวยงาม ผ่าน เมืองลูกาโน ที่อยู่ใน
ภาคใต้ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน 
โดยตัวเมืองน้ันถูกล้อมรอบด้วย
ภูเขาจํานวนมาก อีกทั้งยังต้ังอยู่
ริม “ทะเลสาบลูกาโน” ที่ตั้งอยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอร์แลนด-์อิตาลี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น  ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศ

สวสิเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง  ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสอง
แห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขา
นอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่าน
จะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ  , 
นาฬิกาดอกไม้  , สถานคาสิโน 
ฯลฯ  ตรงน้ีแหละคือสวสิ ฯแบบ
สุดสุด อยา่งที่หลายคนยงัไม่เคย
ไดส้มัผสั  และยงัใชเ้ป็นฉาก
ภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีที่รอคอย 
ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้สวสิฯอาทิเช่น  นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั  มีดพบั , ช็อคโกแลต  ฯลฯ  และเดินเล่นถ่ายภาพกบั
บรรยากาศอนัโรแมนติก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

คํา่ อิสระกับอาหารมื้อคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่5       อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

 ถํา้นํา้แข็ง1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ดจีอง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 นําท่านออกเดินทางขึน้มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์
แบบสวสิเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียน
สีในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อมนําคณะเปลี่ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว ” 
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ ค ” รถไฟที่จะนําท่านเดินทาง
ลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด  เจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตร  แลว้นาํคณะลง
รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน  “ ยอดเขาจุงเฟรา ” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์  นําคณะท่านเข้าชมถํา้นํ้าแข็ง 1,000ปี 
Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง ๆ 
จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทํา
การไปรษณย์ีที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปทีด่ทีีสุ่ดบนยอดเขา)  

บ่าย นาํท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ ววิทิวทศัน์ อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 
Europe เปล่ียนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไช
เด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเล
เทอร์บรุนเน่น ”จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่  
“เมืองดีจอง ” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงาม
ของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่ง
แควน้เบอร์กนัดี ชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอ
เนสซองส์, โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมยัยคุ
กลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ย
กระเบื้องสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองที่มีความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6         ดจีอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่นํา้แซนน์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

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


 

 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส  ” (310ก.ม.) เมืองหลวง ของประเทศฝร่ังเศส  โดยรถไฟด่วน 
TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดว้ยความเร็วกวา่ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท่านจะไดช้มววิสวยงาม
ระหวา่งทาง และเปล่ียนบรรยากาศ การ
เดินทางดว้ยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส 
นาํท่าน  ผา่นชม มหานครปารีส  ตั้งอยู่
บนแม่นํ้ าแซน น์บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝร่ังเศส บนใจกลาง แควน้อีล-
เดอ- ฟรองซ์  จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 
2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็ นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่
ล ํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และ  ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และ
ศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สาํคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นําท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์ ” ไกด์ประจําพระราชวั งคอยบรรยายตามจุด
ต่างที่สําคญัๆของพระราชวัง   จดัเป็น 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั  

เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวั
ปราสาท และสวนดอกไมท้ี่มีการตกแต่ง
ไวอ้ยา่งสวยงาม  ผูท้ี่ก่อสร้าง
พระราชวงัแวร์ซายส์  ที่งดงามแห่ง
น้ี  คือ  พระเจา้หลุยส์ที่ 14 ของ
ฝร่ังเศส พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นที่
ประมาณ ถึง 37,000 ไร่  แต่ปัจจุบนั นั้น
พื้นที่   บางส่วนถูกนาํไปใชป้ระโยชน์
ดา้นอ่ืน จึงเหลือพื้นที่เพยีง 5,500 ไร่แต่
อยา่งไรก็ตาม พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็
ยงัคงความ งดงาม และยิง่ใหญ่อลงัการ
เสมอมา   นาํท่านชมหอ้งหบัต่างๆ  ที่
ตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้
ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอควิลีส, ห้องวีนัส, 
ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟ
มิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้  โดยช่างฝีมือเอก
ชาวฝร่ังเศส  ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัที่งดงามลํ้าค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  ชมหอ้ง
ประวตัิศาสตร์เม่ือคราวที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝร่ังเศส  นําท่าน  “ล่องเรือชมแม่นํ้า
แซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่

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%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%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%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


 

สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์  ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่
งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พพิธิภณัฑลู์ฟร์ , ศาลาวา่การ โอเตล็ เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นต์
หลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พพิธิภณัฑอ์อร์เซย ์ , แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บอ็ง ,สะพานอเล็กซาน
เดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Best Western CDG Airport Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่7         ปารีส – พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ -  Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

 นําท่านเดินทางเพ่ือ เข้าชมภายใน  “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” (ไกด์ประจําพิ พิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่
สําคญัๆของ พิพิธภัณฑ์ )  เป็นพพิธิภณัฑท์ี่สาํคญัและ
ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดง
ศิลปวตัถุนบัช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมา
เม่ือราชสาํนกัยา้ยไปที่ แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพธิภณัฑ์  
ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินสาํคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิ
ซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี , รูปป้ันวีนัส เดอมิโล , รูป
แกะสลักทาส ของไมเคลิ แองเจโล ฯลฯ  ประตูทางเขา้ตรง
กลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพิง่ก่อสร้างเพิม่เติม
ขึ้นมาในปี  ค.ศ.1989 นาํผา่นชม“ จัตุรัสคองคอร์ด ” Place 
de la Concorde ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองั
ตวัเนต   ถูกตดัสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติั
ฝร่ังเศส  ชมถนนแห่งแฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่  ” (Champs-
Elysees) ที่มี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด้  วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนที่
ติดอนัดบัสวยที่สุดในโลก ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส 
บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร ” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดินโป
เลียนใหส้ร้างขึ้นในปี ค.ศ.180 นําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้า
ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองสําอาง 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  
คํา่ อิสระกับอาหารมื้อคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี :  Best Western CDG Airport Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่8        ปารีส - มองมาร์ต - มหาวหิารซาเครเกอร์ - LA VALLÉE VILLAGE OUTLET  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

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


 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต ” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและ
เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวหิารพระหฤทยั  
ที่สร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์
สถานที่อุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ที่
เสียชีวติจากสงครามกบัป  รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมนั -  ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่า
บนเนิน เขามองมาร์ต นาํท่านชม
ความงามของววิ สวยของปารีส 
จนอาจกล่าววา่ เนินเขามองมาร์ต
เป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นดัพบของ
ศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากที่น่ีเป็นจาํนวนมาก อิสระใ หทุ้กท่าน
ไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้าน
กาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของที่ระลึกต่างๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่  ช้อปป้ิงเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE ซ่ึงเต็มไปด้วย
สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  

คํา่ อิสระกับอาหารมื้อคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 933 

วนัที่9        กรุงเทพฯ 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอา จเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ.-ม.ีค. 2563 69,900 69,900 69,900 17,900 

04-12 เม.ย. 2563 74,900 74,900 74,900 17,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 71,900 71,900 71,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํ
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 



 

3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


