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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 

 

 

 

  

โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – นํCาพเุทรวีF – วหิารแพนธีออน 

บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จตุัรัสซานมาโค 

วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 

ช้อปปิC ง – กรินเดลวาลด์ – นัFงรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํCานํCาแขง็1,000 ปี 

ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิเทอร์ลาเค่น – เดนิเทีFยวชมเมือง - ดจีอง - นัFงรถไฟ TGV 

ปารีส - ล่องเรือแม่นํCาแซนน์ - เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - เข้าพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ ขึCนชมววิบนหอไอเฟล ชัCน 2  

มองมาร์ต – มหาวหิารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free  ช้อปปิC งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต   

กาํหนดการเดนิทาง 

ออกเดนิทางวนัทีF   20 ก.พ.-01ม.ีค. // 13-22 ม.ีค. // 12-21 พ.ค. // 19-28 พ.ค. // 02-11 ม.ิย. // 14-23 ม.ิย. 

// 17-26 ม.ิย. // 23ม.ิย.-01ก.ค. // 07-16 ก.ค. // 22-31 ก.ค. // 14-23 ส.ค. // 18-27 ส.ค. 2561  

( กรุณาสํารองทีFนัFงล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพืFอความสะดวกในการยืFนวซ่ีา) 
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วนัทีF1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัCน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีFคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีFนัFงบนเครืFอง 

วนัทีF2       โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    

                เขตเมืองเก่า – นํCาพเุทรวีF – วหิารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปิซ่า         

00.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเทีFยวบินทีF TG 944 

06.50 น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาตฟูิมชิิโน่ ประเทศ อติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 นาํคณะออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที:ใหญ่ที:สุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี 

ตัGงอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์

ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี นาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ 

“ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐ

อิสระที:เลก็ที:สุดในโลก ” นาํคณะท่านเขา้ชมภายใน

ของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซึ: งเป็นสิ:งก่อสร้างที:

ใหญ่และสาํคญัที:สุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานที:

ศักดิS สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที: มี

ขนาด “ ใหญ่ที:สุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย 

“ ไมเคิลแองเจลโล ” นาํคณะเขา้สู่ภายในมหาวิหารซึ: งประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะชิGนเอกมากมาย อาทิ

เช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนัGนรถ

โคช้แล่นผา่นสถานที:สาํคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” 

Piazza Venezia จตุรัสที:ยิ:งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที:ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของ

มุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิค

เตอร์ เอ็มมานูเอ็ลทีE 2 ” ซึ: งไดชื้:อวา่เป็นพระบิดาของ

ชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่ง

ชัยชนะและที:มาของ “ถนนทุกสายมุ่ งสู่กรุงโรม” 

จากนัG นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ

โรมนัอนัศกัดิS สิทธิS   “โรมันฟอรัEม” ใหค้ณะไดล้งจาก

รถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 

ใน  7 สิE งมหัศจรรย์ของโลก  สนามกีฬากลางแจ้ง

ขนาดใหญ่ที:มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตัGงอยูใ่จกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นสิ:งก่อสร้างที:มีขนาดใหญ่ที:สุด

เท่าที: เคยมีการสร้างขึG นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน  ระหว่างทาง  ท่านจะสามารถชมความงดงาม

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เทีFยง บริการอาหารมืCอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํคณะท่านชมความสวยงามของ “นํCาพุเทรวีF” ซึ: งเป็นอีกหนึ:งสัญลกัษณ์ของกรุงโรม นํG าพุแห่งนีG  เริ:มเป็นที:

รู้จกัและมีชื:อเสียงจากภาพยนตร์เรื:อง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเที:ยวที:ไดเ้ดินทางมาเยี:ยม

ชมนํG าพุแห่งนีG มีความเชื:อกนัวา่ การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกครัG งจากนัGนนาํคณะ

ท่าน  เดินทางชม  ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ: งเป็น

ว งกลมขน าด ใหญ่ อ ยู่ ต ร งกล างห ลังค าโดม

ของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงั

ใชเ้ป็นสถานที:ฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศ์และ

บุคคลสําคัญ  เช่น พระศพของกษัตริย  ์2 พระองค์

สุดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วกิเตอร์ เอมมานูเอลที: 2 

และพระเจา้อุมแบร์โตที: 1 และยงัมีศพของราฟาเอล 

จิตรกรชาวอิตาลีที:อายุน้อยที:สุดในบรรดาจิตรกรผู ้

ยิ:งใหญ่ในยคุฟืG นฟูศิลปวิทยา นาํท่านคณะท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที:ท่องเที:ยวที:มี

ชื:อเสียง และเป็นสญัลกัษณ์อีกอยา่งหนึ:งของกรุงโรม  เป็นสถานที:นดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซึ: งใน

เขตบริเวณนีG เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัที:สวยงาม ให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นที:ระลึก จากนัGนนาํคณะ

ท่านเดินทางเขา้สู่ที:พกั 

คํFา บริการอาหารมืCอคํFา ณ ภตัตาคาร 

พกัทีF : NOVOTEL SESTO HOTEL		  ทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีF3      หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุัรัสซานมาโค   

                วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

นาํคณะท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื:อเขา้ชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิFง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 

181 ฟุต มี 8 ชัGนโดยเริ: มสร้างเมื:อปี ค.ศ.1174 แล้ว

เสร็จเมื:อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี 

สําหรับหอเอนปิซ่านีG  ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลัก

ลวดลายด้วยฝี มือ จิตรกรชื: อดังแห่ งยุคได้สลัก

ลวดลายไว้สวยงามมาก  ส่วนสาเหตุที: เอียง นัG น

เกิดขึGนหลงัจากเมื:อสร้างเสร็จแลว้ ฐานได้ทรุดไป

ขา้งหนึ:ง เมื:อวดัดูปรากฏวา่เอียงออกจากแนวดิ:งของฐานถึง 14 ฟุต แต่กย็งัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนันีG   

เทีFยง บริการอาหารมืCอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํคณะท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ:งในเมืองที:สวยที:สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที:รู้จกักนัในดา้น

ของความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะที:ไดรั้บฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่ง

สายนํG า เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสวา่ง 

เมืองเวนิส ถูกสร้างขึGนจากการเชื:อมหมู่เกาะขนาด

เล็ก   ประมาณ  118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณ

ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา	 บนํG าเคม็นีGตัGงอยูบ่ริเวณ

ชายฝั:งระหว่างปากแม่นํG าโปกับแม่นํG าพลาวิ ซึ: ง

เป็นส่วนหนึ: งของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี โดยทัGงเมืองและทะเลสาบได้

ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความ

สวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึ: งเป็นโบสถ์

แบบไบเซ็นไทน์ที: “ ใหญ่ทีFสุด” ในยโุรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนังดงาม ให้คณะได้

สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นัFงเรือกอนโดร่า” Gondora ทีFมีชืF อเสียง

ระดบัโลก (ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาตดิต่อหัวหน้าทวัร์)  

คํFา บริการอาหารมืCอคํFา ณ ภตัตาคาร / จากนัGนนาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ที:พกั 

พกัทีF : Novotel Venezia Mestre Castellana Hotel หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัทีF4        เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิC ง 

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองลูเซิร์น ” ซึ: งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด ์

เป็นดินแดนที:ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมที้:แทรกตวัอยูต่ามเนินเขา

และไหล่เขา สลบัแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่ง

หญา้อนัเขียวชอุ่ม สาํ	 หรับเลีGยงสตัว ์และเป็นเมือง

ทีEได้ชืEอว่านักท่องเทีEยวบันทกึภาพไว้มากทีEสุด  

เทีFยง บริการอาหารมืCอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํคณะไปถ่ายรูปกบั “ อนุสาวรีย์สิงโต ”  อนุสรณ์

รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการ

อารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที: 16 ในสงครามปฏิวติั

ใหญ่ฝรั:งเศส  นําท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม  “ 

สะพานไม้คาเปล ”    ที:มีชื:อเสียงที:สุดของลูเซิร์น ซึ: งเป็นสะพานไมที้:มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม  “ 

แม่นํVารุซซ์ ” (Reuss)ซึ: งสร้างมากว่า 660 ปี เพื:อเชื:อมเขตเมืองใหม่ในฝั:งใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝั:งเหนือ 

สะพานแห่งนีG เคย ถูกไฟไหมเ้มื:อปี 1993 แต่กไ็ดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม 
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คํFา บริการอาหารมืCอคํFา ณ ภตัตาคาร 

พกัทีF : Grand Europe Hotel หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีF5       ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นัFงรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํCานํCาแขง็1,000 ปี  

                 ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิ เทอร์ลาเค่น – เดนิเทีFยวชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

นาํคณะท่านออกเดินทางขึGนมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์

แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ที:มีทุ่งหญ้าอนั

เขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพรั:งในฤดูใบไม้

ผลิ หรือใบไมเ้ปลี:ยนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง 

พร้อมนําคณะเปลีFยนบรรยากาศโดยการ 

“นัFงรถไฟชมวิว” ท่องเทีFยวธรรมชาติบน

ภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี:ยนเป็นรถไฟ

สายภูเขาที: “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟทีF

จะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ทีFชาวสวิสฯ

ได้ขุด  เจาะไว้ทีFความสูงถึง 3,464 เมตร 

แลว้นาํคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟทีFสูงทีFสุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” 

Jungfraujoch ซึFง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเทีFยวหลายๆคนบอกว่าทีFนีFสวยงามดุจ

ดินแดนแห่งสวรรค์ นําคณะท่านเข้าชมถํCานํCาแข็ง 1,000ปี Ice Palace ทีFสร้างโดยการเจาะธารนํCาแข็งเข้าไป

ถึง 30 เมตร พร้อมชมนํCาแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนัCนชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะทีFลานพลาโต 

Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีFทาํการไปรษณย์ีทีFสูงทีFสุดในโลก 

เทีFยง บริการอาหารมืCอกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ

กรุ๊ปทีFดทีีFสุดบนยอดเขา) 

บ่าย นาํคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหนึ:งของ Top of 

Europe เปลี:ยนรถไฟที:  “ สถานีไคลน์ไช

เด็ ค ”  เพืF อ เดิ น ท า 	ง สู่ ส ถ า นี สุ ด 	 ท้ าย 

“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” นาํคณะท่านออก

เดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” 

เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด ์

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ

สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง 

ตัG งอ ยู่ ร ะห ว่ างท ะ เลส าบสอ งแ ห่ ง คื อ 

Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิ:งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือ
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ชื:อ , นาฬิกาดอกไม  ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนีG แหละคือ	สวิสฯแบบสุดสุด อย่างที:หลายคนยงัไม่เคยได้

สัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรื:อง วนันีG ที:รอคอย   ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซืGอสินคา้สวิสฯ

อาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมชื:อดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมน

ติก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที:พกั 

คํFา อสิระกบัอาหารมืCอคํFาตามอธัยาศัยเพืFอความสะดวกในการช้อปปิC งของทุกท่าน 

พกัทีF : CITY OBERLAND HOTEL หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีF6       อนิเทอร์ลาเค่น - ดจีอง - นัFงรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่นํCาแซนน์  

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” ซึ: งเป็น

อีกเมืองหนึ: งที:สวยงามของประเทศฝรั:งเศส 

อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กันดี  ชม

อาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์

และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึ: งมีจุดเด่น

คือ การมุงหลังคาด้วยกระเบืGองสีแดงสด 

จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมือง
ที:มีความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

เทีFยง บริการอาหารมืCอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส 

” เมืองหลวงของประเทศฝรัFงเศส โดยรถไฟ

ด่วน  TGV หรือ  Train A Grande Vitesse 

ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั:วโมง 

ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และ

เปลี:ยนบรรยากาศ การเดินทางดว้ยรถไฟ / 

ถึงมหานครปารีส นาํท่าน	ผา่นชม มหานคร

ปารีส  ตัG งอยู่บนแม่นํG าแซนน์บริเวณตอน

เหนือของประเทศฝรั:งเศสบนใจกลางแควน้

อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตัG งถิ:นฐานมากว่า 

2 ,000  ปี  ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ: งใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที:ล ํGา

สมัยแห่งหนึ: งของโลก และ ด้วยอิทธิพล

ของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื:อ แฟชั:น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํให้กรุงปารีสเป็นหนึ: งในเมืองที:สาํคญัที:สุดแห่งหนึ: งของโลก นาํท่าน “ล่องเรือ
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ชมแม่นํCาแซนน์” พร้อมชมชมสถานที:สาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝั:งของแม่นํG าแซนน์ โบราณสถานและอาคาร

ที:เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหา

นครที:งดงามแห่งหนึ: งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะ

เซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พพิธิภณัฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีCด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเลก็ซาน

เดอร์ทีF 3 ฯลฯ 

 คํFา บริการอาหารมืCอคํFา ณ ภตัตาคาร 

พกัทีF : Hotel Mercure / Novotel Hotel ทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีF7       ปารีส – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - เข้าพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - ขึCนชมววิบนหอไอเฟล ชัCน 2  

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

นําคณะเขา้ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”	(คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจํา

พระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างทีFสําคัญๆของพระราชวัง  จดัเป็น 1 ใน 7 สิ: งมหัศจรรยข์องโลกยุค

ปัจจุบนั  เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวั
ปราสาท   และสวนดอกไมที้:มีการตกแต่งไว้
อย่างสวยงาม   ผูที้: ก่อสร้างพระราชวงัแวร์
ซายส์  ที:งดงามแห่งนีG  คือ พระเจา้หลุยส์ที: 14 
ของฝรั:งเศส  พระราชวงัในอดีตแห่งนีG มีพืGนที:
ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนัG นพืGนที:  

บางส่วนถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื:นจึงเหลือ

พืG น ที: เพี ย ง  5,500 ไ ร่ แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม

พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ:งใหญ่อลงัการเสมอมา  นาํท่านชมห้องหับต่างๆ ที:ตกแต่ง

อยา่งวิจิตรบรรจงตามชื:อเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, 

ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก  ้โดย

ช่างฝีมือเอกชาวฝรั:งเศส ควรค่าแก่การยกยอ่ง	ให้เป็นพระราชวงัที:งดงามลํGาค่าที:สุดแห่งหนึ: งของโลก ชม

หอ้งประวติัศาสตร์เมื:อคราวที:พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝรั:งเศส  

เทีFยง บริการอาหารมืCอกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณ ะท่ าน เดินท างเพื: อ  เข้าชม

ภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์”	(คิวกรุ๊ปไม่

ต้ อ ง ต่ อ แ ถ วน าน )  (ไก ด์ ป ร ะจํ า

พพิธิภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างทีF

สํ า คั ญ ๆข อ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ )   เป็ น

พิพิธภณัฑ์ที:สําคญัและยิ:งใหญ่ที:สุด

แห่งหนึ: งของโลกเป็นสถานที: ตัG ง
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แสดงศิลปวตัถุนับชิGนไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเมื:อราชสํานักยา้ยไปที: แวร์ซายส์ก็ได้

กลายเป็นพิธภณัฑ ์ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุชิGนสาํคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลซ่ิา ของลโีอนาร์โด ดาวินชี, รูป

ปัCนวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิด

กระจก ซึ: งเพิ:งก่อสร้างเพิ:มเติมขึGนมาในปี ค.ศ.1989 นําคณะขึCนลิฟท์สู่ชัCน 2 ของหอไอเฟล พร้อมชม

ววิมหานครปารีส(ควิกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน)จากมุมสูง  

คํFา บริการอาหารมืCอคํFา ณ ภตัตาคาร 

พกัทีF : Hotel Mercure / Novotel Hotel ทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีF7       ปารีส - มองมาร์ต – มหาวหิารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย 

                 Duty Free - ช้อปปิC งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

นาํคณะเดินทางเขา้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดที:สูงที:สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซา

เคร -เกอ ร์” (Bassilica of Sacre Coeur) 

หรือวิหารพระหฤทยั  ที:สร้างขึGนเพื:อเป็น

อนุสรณ์สถานที:อุทิศแด่ชาวฝรั:งเศส ที:

เสี ย ชี วิต จาก 	 สงครามกับป  รัส เซี ย 

ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - 

ไบ เซน ไทน์  Roman-Byzantine สี ข าว

สวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นาํ

ท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส 

จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปิน

ทัGงหลาย ณ ที:แห่งนีG คือ ที:นดัพบของศิลปินมาตัGงแต่ศตวรรษที: 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากที:นี:

เป็นจาํนวนมาก อิสระให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอด

สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซืGอของที:

ระลึกต่างๆ นาํท่าน ผา่นชม“ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ” ซึ: งตัGงอยูบ่นฝั:งขวาของแม่นํG าแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษ

ที:12เดิมเป็นที:ตัGงป้อมปราการและเป็นพระราชวงัที:ประทบัของกษตัริยฝ์รั:งเศสหลายพระองค ์ดา้นหนา้มี

สัญลกัษณ์เป็นปิ	รามิดแกว้ภายในเป็นที:สะสมงานศิลปะตัGงแต่พระเจา้ฟรังซวัร์ที:	  2 ชมลานประวติัศาสตร์ 

“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที:พระเจ้าหลุยส์ที:  16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสิน

ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั:งเศส ชมถนนแห่งแฟชั:น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที:มี	

ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที:ร่มรื:นไปด	้วยตน้เมเปิG ลตล	 อดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนที:ติดอนัดบัสวย

ที:สุดในโลก ใหท่้านไดถ้่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัส

ทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะที:จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึGน
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ในปี ค.ศ.1805 นําคณะช้อปปิC งสินค้าปลอดภาษีทีF Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิC งสินค้าตามรสนิยมแบ

รนด์ชืF อดังนานาชนิด  อาทิ  นํCาหอม  เสืC อผ้ากระเป๋า เครืF องสําอาง จากนัCนสินค้าแบรนด์เนมชืF อดังทีF

ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เทีFยง อสิระกบัอาหารมืCอกลางวนัเพืFอความสะดวกในการช้อปปิC ง 

บ่าย   จากนัCนสินค้าแบรนด์เนมชืFอดงัทีFห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

คํFา อสิระกบัอาหารมืCอคํFาตามอธัยาศัยเพืFอความสะดวกในการช้อปปิC งของทุกท่าน 

พกัทีF : Hotel Mercure / Novotel Hotel ทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีF9     ปารีส - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมืCอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีFพกั 

หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื:อใหท่้านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ 

เชค็อิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีFยวบินทีF TG 931 

วนัทีF10      กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลีFยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนืFองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนืFองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีFทางคณะเดินทางในขณะนัCน เพืFอความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คชัFนส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า

ทวัร์ผู้นําทวัร์ มอีาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนัCนทัCงนีCการตดัสินใจ  จะคาํนึงถงึผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการโปรแกรม อติาล ี– สวสิเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) – ฝรัFงเศส TGV 10 วนั TG  

ช่วงออกเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํFากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํFากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 

                      จ่ายเพิFม 

 

เดือนมนีาคม 2561 83,900 83,900 83,900 28,000 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 86,900 86,900 86,900 28,000 

ต้องการเดนิทางโดยชัCนธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิFมเตมิจากเจ้าหน้าทีFบริษทั 

อตัราค่าบริการนีCรวม 

 ค่าตัjวเครื:องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเที:ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที:ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมที:พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครื:องปรับอากาศ เนื:องจากอยูใ่นแถบที:มี

อุณหภูมิตํ:าและราคาโรงแรมจะปรับขึGน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที:ทาํ

ใหต้อ้งมีการปรับเปลี:ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื:นวซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารที:ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ:นในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที:ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีCไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ:ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที:จ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื:องดื:มและอาหารนอกเหนือจากที:ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํGามนัที:ทางสายการบินแจง้เปลี:ยนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที:พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนื:องจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที:แฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมที:พกั และเพื:อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เงืFอนไขการสํารองทีFนัFง และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนที:เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนัGนจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิS ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซึ: งจะเกิดขึGนไดก้็ต่อเมื:อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึ: งในกรณีนีG  ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทัGงหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อื:นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิS ที:จะเปลี:ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีG  เมื:อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที:สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที:นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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 เนื:องจากรายการทวัร์นีG เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิS การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิS ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื:อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัGงหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื:อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที:ไดร้ะบุไวโ้ดยทัGงหมด 

หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะทําการยืFนวซ่ีาของท่านกต่็อเมืFอในคณะมีผู้สํารองทีFนัFงครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนื:องจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที:เป็นกรุ๊ปในการยื:นวีซ่า อาทิ ตัjวเครี:องบิน , หอ้งพกัที:คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 

ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื:นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงทีFท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืFนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิS ในการยื:นวีซ่าเดี:ยว ซึ: งทางท่านจะตอ้งเดินทาง

มายื:นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที:ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆทีFใช้ในการยืFนวีซ่าท่องเทีFยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที:มีความ

ประสงคจ์ะยื:นวีซ่าท่องเที:ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที:สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื:นวีซ่าเท่านัGน มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บั

ทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีFท่านยืFนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีFเกดิขึCนดงัต่อไปนีC 

-  ค่าธรรมเนียมการยืFนวซ่ีาและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัGงสิGนแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตัlวเครืFองบิน หรือตัlวเครืFองบินทีFออกมาจริง ณ วันยืFนวีซ่า ซึ: งตัjวเป็นเอกสารที:สําคญัในการยื:นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัjวเครื:องบินถา้ออกตัjวมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที:ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที:เหลือจะ

คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัjวท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัjวตามจริงเท่านัGน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที:เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารชีGแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิmในการยดึค่าใช้จ่ายทัCงหมด 100% 

• ทางบริษัทเริFมต้น และจบ การบริการ ทีFสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัjว

เครื:องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ: งอยา่งใดที:ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนีG  เพราะเป็น

ค่าใชจ่้ายที:นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัGนท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที:จะสาํรองยานพาหนะ 

เงืFอนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทัGงหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีEเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีEต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีEมีการการันตีค่ามัดจาํทีEพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึGนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทัGงหมด    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึGนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทัGงหมด 100 % 
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เอกสารทีFใช้ในการยืFนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัทีFสถานทูตเพืFอสแกนลายนิCวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทางทีFเหลืออายุใช้งานไม่ตํFากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัCน ) 1.5 X 2.0 นิCว จาํนวน 3 รูป ขึGนอยูก่บัประเทศที:จะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที:มีชื:อผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนที:จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้:อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านัCน ส่วนบัญชีอืFนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงนิอืFนๆ สามารถยืFนแนบเพิFมเตมิได้ ทัCงนีCเพืFอให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้:อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชื:อให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที:ท่านจะใชย้ื:นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที:มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีดก็อายุตํFากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ:ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทัGงสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ: งจดหมายตอ้งออกโดยที:วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลีFยนชืFอ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที:ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื:นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัG ง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัGงนีG

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที:ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ:มเติมทางบริษทัใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีFท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิmในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เนื:องจาก

การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีFมเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีFจะเดนิทางไปท่องเทีFยวยงัประเทศตามทีFระบุเท่านัCน 

การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนื:องมาจากหลกัฐานในการขอยื:นวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื:นขอวซ่ีาท่องเที:ยว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิS ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที:เกิดขึGนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ

เดินทางอาจเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัGงนีG จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


