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โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี ่
วหิารแพนธีออน – บนัไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส  
 สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***  

 อนิเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง -  กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา  
 ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวงัแวร์ซายย์ - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

ก าหนดการเดินทาง 
11-18 ต.ค.//18-25 ต.ค.//19-26 ต.ค.// 

05-12 พ.ย.//08-15 พ.ย.//12-19 พ.ย.//19-26 พ.ย.//22-29 พ.ย.//25 พ.ย.-02 ธ.ค.//04-11 ธ.ค.//07-14 ธ.ค. 2562// 
27 ธ.ค.-03 ม.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค.//29 ธ.ค.-05 ม.ค.//30 ธ.ค.-06 ม.ค. 256 

( กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วนัที่1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR835 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี ่– วหิารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้  
01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR115 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 



 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศ
อิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี น าท่านเดินทางเขา้สู่ 
“ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” 
หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น า
คณะท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์” ” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงด
การเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจ
เข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการ
เข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบ
กบัรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์)  ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย 
“ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิ
เช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกั
หินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระ
เยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนั้นรถโคช้แล่นผา่น
ส ถ า น ท่ี ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  พ ร้ อ ม ช ม
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม 
อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia 
จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชม
ระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทร
พจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอม็มานูเอล็ท่ี 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดา
ของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 
จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านไดล้งจากรถ
พร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่
ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี
การสร้างขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของกรุงโรม 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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


 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชม
น ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า การ
โ ยน เห รี ยญลงไปแล้ว จ ะ ไ ด้
กลับมา เยื อนก รุงโรม อีกค ร้ั ง
จากนั้นน าคณะท่าน เดินทางชม 
ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็น
วงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง
หลังคาโดมของ  “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงั
ใช้ เ ป็นสถาน ท่ี ฝั งศพกษัต ริย์  
บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั 
เ ช่ น  พ ร ะ ศ พ ข อ ง ก ษัต ริ ย์  2 
พระองคสุ์ดทา้ยของอิตาลีคือ พระ
เจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และ
พระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพ
ของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ี
อายุน้อยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผู ้
ยิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น า
ท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันได
สเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของ
หนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ้่ายภาพ
ไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าคณะท่านเดินทางสู่เมืองปราโต ้

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Wall Art Hotel / Charme Hotel    ที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 

 

 

วนัที่3       หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค 
 วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” (80ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 0.50 ช.ม.) เพื่อเขา้ชมความมมหัศจรรยข์อง 
“หอ เอนแห่ง เ มือง ปิ ซ่ า ”  1 ใน  7 ส่ิ ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วย
หินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้าง
เม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอ
เอนปิซ่าน้ี  ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลัก
ลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดังแห่งยุคได้
สลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุท่ี
เอียง นั้นเกิดขึ้นหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิง
ของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” (300ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 2.45 ช.ม.) หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศ

อิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดา้นของความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉายาว่า ราชินี
แห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน ้ า 
เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสวา่ง 
เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมหมู่
เกาะขนาดเล็ก   ประมาณ 118 เกาะเข้า
ด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเล
สา  บน ้ าเค็มน้ีตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังระหว่าง
ปากแม่น ้ าโปกับแม่น ้ าพลาวิ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี  โดยทั้ ง เ มืองและ
ทะเลสาบไดถู้กประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็น
โบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ให้
ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดับ
โลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่4   เวนิส – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอินเทอร์ลาเกน้(490ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 5.15 ช.ม.) 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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


 

บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็น
เขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม้ , 
สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯ
แบบสุดสุด อย่างท่ีหลายคนยงัไม่เคยได้
สัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย   ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ
อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมน
ติก น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อสิระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่5   อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางขึน้มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียว
ขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ 
หรือใบไม้เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 
พร้อมน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเท่ียวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟ
สายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟท่ี
จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯ
ได้ขุด เจาะไว้ท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น าท่านลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ” Top of 
Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเท่ียว
หลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ท่ี
สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์
และสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปท่ีดีท่ีสุดบนยอดเขา)  

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


 

บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักับบรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of 
Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์
ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย 
“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น”จากนั้นน าท่าน
เดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” (295ก.ม.ใช้
เวลาประมาณ 3 .15 ช.ม.) ซ่ึงเป็นอีก
เ มืองห น่ึง ท่ีสวยงามของประ เทศ
ฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์
กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนส
ซองส์,โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุ
กลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ : Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่6  ดีจอง - ปารีส - City Tour -  พระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” (300ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 3.00 ช.ม.)  เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน์ บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการ
ตั้ งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล ้ าสมัย
แห่งหน่ึงของโลก และด้วยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะท าให้
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของหมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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%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


 

บ่าย น าท่านเขา้ชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวร์ซายย์”  ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่าง
ท่ีส าคัญๆของพระราชวัง จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั เพราะความสวยงามใหญ่โตของ
ตัวปราสาท และสวนดอกไม้ท่ีมี
การตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผู ้ท่ี
ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ี
งดงามแห่งน้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
14 ของฝร่ังเศสพระราชวงัในอดีต
แห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 
ไร่ แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ีบางส่วนถูก
น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนจึงเหลือ
พื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็
ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา  น าท่านชมห้องหับต่างๆ ท่ี
ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลสี, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลยีน, ห้องอพอล
โล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่
การยกย่อง  ให้เป็นพระราชวงัท่ี
งดงามล ้ าค่า ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก  ชมห้องประวัติศาสตร์เม่ือ
คราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้
เ ฝ้าราชส านักฝร่ัง เศส น าท่าน 
“ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อม
ชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมือง
ส อ ง ฝ่ั ง ข อ ง แ ม่ น ้ า แ ซ น น์  
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่
สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ี
งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์
หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พพิธิภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์
ท่ี 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :       Best Western  Hotel CDG Airport  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่7        ปารีส – ชมเมือง - แกลลารี-ลาฟาแยตต์ -  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   



 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น
จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหา
วิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of 
Sacre Coeur) ห รื อ วิ ห า รพ ระ
หฤทยั  ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ี
เสียชีวิตจาก  สงครามกบัป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมัน  -  ไบ เซนไทน์  Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่า
บนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชม
ความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่ง
ความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะ
ไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง 
ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชม
บรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ น าท่านผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้า
แซนน์สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี12เดิมเป็นท่ีตั้ งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทับของกษตัริย์
ฝร่ังเศสหลายพระองค์ ดา้นหน้ามี
สัญลกัษณ์เป็นปิ รามิดแกว้ภายใน
เป็นท่ีสะสมงานศิลปะตั้งแต่พระ
เ จ้ า ฟ รั ง ซั ว ร์ ท่ี 2 ช ม ล า น
ประวติัศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” 
Place de la Concorde ท่ีพระ เจ้ า
หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวั
เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ชม
ถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด้ วยตน้เมเป้ิล
ตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดับสวยท่ีสุดในโลก  ให้ท่านไดถ้่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” 
สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี 
Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ  น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า 
เคร่ืองส าอาง 

เท่ียง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  
 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 



 

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR 038 
วนัที่8       กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 838 
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
    พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ต.ค.-พ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 

ธ.ค. 2562 63,900 63,900 63,900 16,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 69,900 69,900 69,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา
หรือไม่กต็าม 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 



 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   



 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 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 อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

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

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


