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วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR831 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 

 
วันที่2       โรม – นครรัฐวำติกัน – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 
        เขตเมืองเก่ำ – น ้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่ำ 
02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR115 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านออกเดินทางสู่ 

“กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศ มีประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
2,800 ปี น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐ
วาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระ
ที่เล็กที่สุดในโลก  ” น าท่านเข้าชมภายใน
ของ “มหาวิหารเซนตปี์เตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการงดการเขา้ชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่
อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวใน
การเขา้ชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบ
กบัรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์ 
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่และส าคญัที่สุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก
ที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก  ” ได้รับการ
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่าน
เข้าสู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไป
ด้วยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ
เอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่
พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั 
จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานที่ส าคญัต่างๆ 
พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุง
โรม อาทิ “ จตัุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia 
จตุรัสที่ย่ิงใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  
“ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชา   อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 

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%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
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สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก 
สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดเท่าที่ เคยมีการสร้างขึ้ นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงาม
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านท่านชมความสวยงามของ  “น ้ าพุ
เทรว่ี” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของกรุง
โรม น ้าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นที่รู้จกัและมีช่ือเสียง
จากภาพยนตร์เ ร่ือง  "  Three Coins in the 
Fountain " นกัท่องเที่ยวที่ไดเ้ดินทางมาเย่ียม
ชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า การโยน
เหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรม
อีกคร้ัง น าท่านเดินทางต่อไปยงั “ ยา่นบนัได
สเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานที่นดัพบของหนุ่มสาว
วยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัที่สวยงาม ให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก น า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัท่ี :     GALILEI HOTEL Pisa  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่3       ปิซ่ำ - หอเอนเมืองปิซ่ำ – เมสเตร้ – เกำะเวนิส – สะพำนถอนลมหำยใจ – จัตุรัสซำนมำโค 
        วิหำรเซ็นต์มำร์ค - ล่องเรือกอนโดล่ำ*** 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้า
ชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ง
เมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกใน
ยุคกลาง ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสา
หินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือ
ดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก 
ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อ
สร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เมื่อวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคง
เอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จกักนัในดา้นของความ

เจริญรุ่งเรืองทางประวตัิศาสตร์และศิลปะที่
ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 
เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และ 
เมืองแห่งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ 
“ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบ
เซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก 
ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม 

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

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :   Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที่4        เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลำเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ผ่านชมเมือง
ต่างๆระหว่างทาง ซ่ึงเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของ
ประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางข้ามพรมแดนสู่
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ผ่าน 
เมืองลูกาโน ที่อยูใ่นภาคใตข้องประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ใน
เขตรัฐทีชีโน โดยตวัเมืองนั้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวน
มาก อีกทั้งยงัตั้งอยู่ริม “ทะเลสาบลูกาโน” ที่ตั้งอยู่ระหว่าง
พรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด-์อิตาลี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง 
ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ  Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถาน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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คาสิโน ฯลฯ ให้ท่านไดอ้ิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต 
ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

ค ่า อิสระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :  THE HEY HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วันที่5       อินเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ 

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

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะไดช้มวิวหมู่บา้นที่น่ารักระหว่างเส้นทางน าท่านชมวิว
น ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่าน
เขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสาร
รถไฟฟันเฟือง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่
มีกระจกกวา้งกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของ
เทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของ
สวิตเซอร์แลนด ์ เพ่ือน าท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ที่ไดช่ื้อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุโรป” เ ป็น พ้ืนที่  “มรดกโลก” ทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป น าท่านเปลี่ยน
ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี
ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวนอ้ย” ที่มีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 
ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
“ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแข็งที่สวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร ให้ท่าน
เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟตข์ึ้นสู่ชั้นบนของอาคารเพ่ือเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก “ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มที่ ส าหรับภายในตัว
อาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวตัิการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพ่ือเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอ้ีก
ดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
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บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วย
รถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอ เกอร์ (Eiger) 
เปลี่ยนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า “น า
ท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริล
เดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดี
จอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของ
ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้
เบอร์กนัดี และยงัเป็นเมืองที่มีความส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Novotel Dijon Sud // Ibis Gare Hotel Dijon หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วันที่6        ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปำรีส – เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยย์ – ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” 

(310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande 
Vitesse ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ท่านจะไดช้มวิวสวยงามระหว่างทาง 
และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วย
รถไฟ / ถึงมหานครปารีส น าท่าน  ผ่านชม 
มหานครปารีส  ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์บริ
เวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่น
ฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
ห น่ึ ง ในศูน ย์ก ล า งทา ง เศรษฐ กิ จ แล ะ
วฒันธรรมที่ล  ้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก และ 
ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึง
ของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย์” (ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่
ส าคัญๆของพระราชวงั)  จัดเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวั
ปราสาท และสวนดอกไมท้ี่มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ผูท้ี่ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งน้ี คือ พระ
เจา้หลุยส์ที่ 14 ของฝร่ังเศส   น าท่านชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอ
คิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ า
แซนน์” พร้อมชมชมสถานที่ส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของ
โลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑล์ูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , 
พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์, แซงวาลี้ด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที่7        ปำรีส – เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour - ขึน้หอไอเฟล - ย่ำนมองมำร์ต 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางเพื่อ เขา้ชมภายใน “พิพิธภณัฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพิพิธภณัฑ์ คอย

บรรยายตามจุดต่างที่ส าคญัๆของพิพิธภณัฑ์)  เป็นพิพิธภณัฑ์ที่ส าคญัและย่ิงใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวตัถุนับช้ินไม่ถ้วน ภายในจัด
แสดงศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน
วีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ  น าผ่านชม “ จัตุรัส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น
“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด้ วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือ
ว่าเป็นถนนที่ติดอนัดบัสวยที่สุดในโลก น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส 
บริเวณ“จตัุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะที่
จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านขึ้นลิฟทสู่์ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อม

ชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็น
เนินเขา ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูง
ที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” 
( Bassilica of Sacre Coeur )  ที่สร้างขึ้ นเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ที่

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวย
เด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส ที่แห่งน้ียงัเปรียบไดก้บัว่าเป็น เนิน
แห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดม้ี 
การสร้างสรรคจ์ากที่น่ีเป็นจ านวนมาก อิสระให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมอง
มาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของ
ที่ระลึกต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

พกัท่ี :  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

  

วันที่8        ปำรีส – Duty Free – ห้ำงลำฟำแยต – มีเวลำให้ช้อปป้ิงจุใน 1 วันเต็ม – เดินทำงกลับ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด อาทิ 

น ้าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง  
เที่ยง อิสระกบัอาหารมื้อกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัที่ห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  
ค ่า อิสระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 038 

 

วันที่9        กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 832 
18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ  านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

 

อัตรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

  พกัห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
    พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

       เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

    พกัเด่ียว 

07 – 15 เม.ย. 66 105,900 105,900 105,900      17,000 
09 – 17 เม.ย. 66 105,900 105,900 105,900      17,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
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การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

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

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

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

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

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (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 ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ 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 *** 
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***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


