
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์ – โคลอสเซียม – น ้าพุเทรว่ี – บนัไดสเปน – ปิซ่า 
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตัุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นตม์าร์ค 

ล่องเรือกอนโดล่า – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเท่ียวชมเมือง – กรินเดลวาลด ์– นัง่รถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
ถ ้าน ้าแขง็1,000 ปี – ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง – ปารีส – เขา้พระราชวงัแวร์ซายย ์

ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต 

ก าหนดการเดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 

 
 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี(อมิิเรตส์) 
16.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบิน อิธีฮทั แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบิน อิธีฮทั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EY407 
23.15 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐ อาหรับอิมิเรตส์ 

 
วนัที่สองของการเดินทาง(2)        โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย 
      เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี ่– บันไดเสปน – ปิซ่า 
03.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบิน อิธีฮทั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EY085 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  น าท่านออกเดิน
ทางเขา้สู่ “กรุงโรม”(Rome) เมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแคว้นลาซีโอ
และประเทศอิตาลี ตั้ งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 2,800 ปี น าคณะท่านเดินทางเขา้
สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” 
หรือ “ รัฐอสิระท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก ” น าคณะ
ท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพธิีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการ
เข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และ
ส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ี
ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ ข อ ง พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร
โรมันคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิล
แองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหาร
ซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอก
มากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) 
รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระ
ศพของพระเยซูเจ้าไวบ้นตัก จากนั้นรถ
โคช้แล่นผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” 
Piazza Venezia จตุรัสท่ียิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโส

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%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%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


 

 

ลินีในโอกาสต่างๆ ผ่านชม “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2” ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอย
ของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนาม
กีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างขึ้นมาในสมยัอาณาจกัร
โรมนั ระหวา่งทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านท่านชมความสวยงามของ 
“น ้าพุเทรวี”่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์
ของกรุงโรม น ้าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง  " 
Three Coins in the Fountain " 
นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมาเยี่ยมชม
น ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า การโยน
เหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือน
กรุงโรมอีกคร้ังน าท่านเดินทางต่อไป
ยัง  “ ย่ านบันไดสเปน  ” สถานท่ี
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง  แล ะ เ ป็น
สัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม  
เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่น
ของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้
ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Galilei Hotel / ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที่สามของการเดินทาง(3)       ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส  
 สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วหิารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพ่ือเข้าชมความม
มหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 
ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ 
ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอ
เอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือ
จิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดขึ้นหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ 
ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏวา่เอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่น
ทุกวนัน้ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดา้นของความ
เจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่ง
สะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมหมู่เกาะขนาดเล็ก  ประมาณ 118 เกาะเขา้
ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบน ้าเคม็น้ีตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังระหวา่งปากแม่น ้าโปกบัแม่น ้าพลาวิ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบได้
ถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความ
สวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถ์
แบบไบเซ็นไทน์ ท่ี  “ ใหญ่ ท่ี สุด” ในยุโรป
ตะวนัตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองค าอนั

งดงาม ให้ท่านไดส้ัมผสัคลองแห่งเวนิสอนั
แสนโรแมนติกโดยการ “ นัง่เรือกอนโดร่า” 
Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 



 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)         เวนิส เมสเตร้ – อนิเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชม
เมืองต่างๆระหว่างทาง ซ่ึงเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบ
ของประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางขา้มพรมแดน
สู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
ผ่ าน  เ มื อ ง ลู ก า โน  ท่ี อ ยู่ ในภ าค ใ ต้ ของประ เ ทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองน้ันถูก
ล้อมรอบด้วยภู เขาจ านวนมาก อีก ท้ังยังตั้ งอ ยู่ ริม 
“ทะเลสาบลูกาโน” ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น  ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ  , 
นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรง
น้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างท่ี
หลายคนยงัไม่เคยได้สัมผสั และยงัใช้
เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอ
คอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซ้ือ
สินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม
ช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดิน
เล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่: The Hey Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)      อนิเทอร์ลาเค่น – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

   ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ผ่านชมวิว น ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมา
จากหนา้ผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นนัง่ รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อว่า 
“สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” เป็น
พื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog 
Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่
ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานี
รถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” ซ่ึงไดรั้บการ
ยกย่องว่าเป็น Top of Europe  เข้าชม 
“ถ ้าน ้าแขง็ 1,000 ปี” ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 
1,000 ปี  ชมงานแกะสลักน ้ าแข็ ง ท่ี
สวยงามอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์จากนั้นอิสระทุกท่าน
สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอ่ิม ส าหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการ
สร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่ง
โปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ 

(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์ว
กรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมือง
หน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวง
แห่งแควน้เบอร์กันดี ชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอ
เนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง 
ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสด 
จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hotel ibis Dijon Gare // Hotel ibis Styles Dijon Central  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 

 

 
วนัที่หกของการเดินทาง(6)         ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์  

ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV 
หรือ Train A Grande Vitesse ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท่านจะไดช้มวิวสวยงามระหว่างทาง 
และเปล่ียนบรรยากาศ การเดินทางดว้ยรถไฟ / 
ถึงมหานครปารีส น าท่าน  ผ่านชม มหานคร
ปารีส  ตั้งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-
ฟรองซ์  จากการตั้ ง ถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของ
โลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

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


 

 

บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างท่ี
ส าคัญๆของพระราชวัง  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวั
ปราสาท และสวนดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ยา่ง
สวยงาม ผู ้ท่ีก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ท่ี
งดงามแห่งน้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ ท่ี  14 ของ
ฝ ร่ั ง เศส  พระราชวัง ในอดีตแห่ง น้ี มีพื้ น ท่ี
ประมาณถึง 37 ,000 ไร่  แต่ปัจจุบันนั้ นพื้ น ท่ี   
บางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึงเหลือ
พื้ น ท่ี เ พี ย ง  5,500 ไ ร่ แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและ
ยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา น าท่านชมห้องหับต่างๆ 
ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจ้าต่างๆ  
อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลสี, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน
,  ห้องอพอลโล , ฮอลล์ออฟมิ เรอ ร์ (Hall of 
Mirrors) แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ย
ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาว
ฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัท่ี
งดงามล ้ าค่า ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ชมห้อง
ประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน)  
เขา้เฝ้าราชส านกัฝร่ังเศส น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของ
แม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้าง
ภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล, พิพิธภณัฑล์ูฟร์, ศาลาว่าการ 
โอเต็ล เดอ วิลส์, เกาะเซนต์ หลุยส์, โบสถน์อร์ทเตรอดาม, พิพิธภณัฑอ์อร์เซย,์ แซงวาล้ีด, พระราชวงับูร์บ็อง ,
สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)        ปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ช้อปป้ิง   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ี
สูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจาก
สงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่น
เป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของ
วิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็น
เนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปิน
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรค์
จากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก น าผ่านชม“ จัตุรัสคองคอร์ด” 
Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนาง
มารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่ “ถนนชองเอลิ
เซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร
ท่ีร่มร่ืนไปด้ วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่า
เ ป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก  ให้ท่ านได้
ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม 
“ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้างขึ้นในปี ค.ศ.180  
น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด 
อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

เท่ียง อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บ่าย จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่: Best Western CDG Airport Hotel ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 



 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)        ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – อาบูดาบี(อมิิเรทส์)  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

 น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

09.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EY032 
 
19.10 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับอิมิเรทส์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

22.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน อิธีฮทั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EY402 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)        อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

07.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

******************************************************************* 
 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดย เวิลด ์คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 
23 – 31 ม.ค. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
10 – 18 ก.พ. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
17 – 25 ก.พ. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
01 – 09 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900 14,000 
17 – 25 มี.ค. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
24มี.ค.-01เม.ย. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
19 – 27 เม.ย. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
29เม.ย.-07พ.ค. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
19 – 27 พ.ค. 66 79,900 79,900 79,900 14,000 
27พ.ค.-04มิ.ย. 66 79,900 79,900 79,900 14,000 
03 – 11 มิ.ย. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
14 – 22 มิ.ย. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 
14 – 22 มิ.ย. 66 83,900 83,900 83,900 14,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
***ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ*** 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ
เกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือ
ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ี
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกั
ทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯ
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์
ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 



 

 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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 



 

 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ี
ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

************************************************************** 


