
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น า้พเุทรวี ่– วหิารแพนธีออน 
บันไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค  

วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - มลิาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวคิเตอร์เอม็มานูเอลที ่2 – อนิเทอร์ลาเค่น    
กรินเดลวาลด์ - น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี -  ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค 

ดีจอง - น่ังรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น า้แซนน์  - ขึน้หอไอเฟล  
เข้าพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

***น่ังรถไฟ TGV // ขึน้หอไอเฟล // เข้าพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ // ชิมหอยเอสคาโก้*** 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
31 ม.ค.-08 ก.พ.//05-13 ก.พ.//07-15 ก.พ.//10-18 ก.พ.//12-19 ก.พ.//05-13 ม.ีค.//12-20 ม.ีค.//19-27 ม.ีค.//26 ม.ีค.-03 เม.ย.

02-10 พ.ค.//09-17 พ.ค.//16-24 พ.ค.//23-31 พ.ค.//06-14 มยิ.//13-21 ม.ิย.//20-28 ม.ิย.//27 ม.ิย.-05 ก.ค. 2562  
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์D) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2       โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเก่า – น า้พุเทรวี ่– วหิารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้  
00.01 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 944 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี 
ตั้ ง อ ยู่ ท า งต อน ก ล างข อ งป ระ เท ศ  มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี น า
ท่ าน เดินทางเข้ า สู่  “ นครรัฐวาติ กัน  ” 
“ ประเทศเอกราช  ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็ก
ท่ีสุดในโลก  ” น าท่านเข้าชมภายในของ 
“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิใน

http://bit.ly/2NMk5YE
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


 

 

การงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้าชมได้ หรือใน
กรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์)  
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ของพระศาสนจักร
โรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าคณะเขา้สู่
ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูป
แกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนั้นน าท่านนั้งรถโคช้แล่นผา่นสถานท่ี
ส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัส
ท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาส
ต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัย
คอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของ
ศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนาม
กฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์
ตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างข้ึนมาในสมัย
อาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั

และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมาเยี่ยมชม
น ้าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนัวา่ การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ังจากนั้นน าคณะท่าน 
เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลงัคาโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงัใช้เป็น
สถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละ
บุคคลส าคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 
พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิก
เตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจ้าอุมแบร์
โตท่ี 1 และยงัมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาว
อิตาลีท่ีอายุน้อยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผู ้
ยิ่ งให ญ่ ในยุค ฟ้ืน ฟู ศิลปวิทยา น าท่ าน
เดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุง
โรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ี
สวยงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปราโต้(320ก.ม.) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Wall Art Hotel / Charme Hotel    ที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่3      หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุัรัสซานมาโค 

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
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


 

 

 วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” (95ก.ม.) เพื่อเขา้ชมความมมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 

ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างดว้ยหิน
อ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้ นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี 
ค .ศ .1174 แล้วเส ร็จเม่ือ  ค .ศ .1350 ใช้ เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี 
ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือ
จิตรกรช่ือดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้
สวยงามมาก ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้ นเกิดข้ึน
หลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้ง
หน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏวา่เอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” (320ก.ม.) หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัใน

ดา้นของความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมือง
แห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน และ เมือง
แห่งแสงสว่าง เมืองเวนิส ถูกสร้างข้ึน
จ าก ก า ร เช่ื อ ม ห มู่ เก า ะ ข น าด เล็ ก  
ประมาณ 118 เกาะเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา   บน ้ าเค็มน้ี
ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังระหวา่งปากแม่น ้ าโป
กับแม่น ้ าพลาวิ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ทะเลอาเดรียตริก  ในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบ
ไดถู้กประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบ

เซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ให้คณะได้สัมผัส
คลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีช่ือเสียงระดับโลก
(ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :   Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4   มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวคิเตอร์เอม็มานูเอลที่ 2  
 อนิเทอร์ลาเค่น – เดนิเที่ยวชมเมือง 

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


 

 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน(250ก.ม.) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ี

ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงใน
ดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้
เป็น เมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ 
นิวยอร์กปารีสลอนดอน และ โรม น า
ท่านชมภายนอก“มหาวิหารแห่งมิลาน 
หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ
แบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี 
ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” และเป็น มหาวหิารใหญ่อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 
เมตร กวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1386 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาท
ท่ีมีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอดรูปป้ันนักบุญ คนและสัตวอี์กกว่า 3,000 รูป ลานด้านหน้าเป็นท่ีตั้งของ
พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็ม
มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายล้อมด้วยอาคาร
ท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกมีเวลา ให้
ท่านไดเ้ลือกหาซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายท่ี 
“แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” ท่ี
ใช้ เวลาก่อส ร้างถึง 12 ปี เป็นอาคาร
หลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั 
เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally,Amani, Moschino, Versace ฯลฯให้ท่านไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยั บน
ถนนมองทน์โปลียอง และถนนวคิเตอร์เอมมานูเอลหรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” (260ก.ม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แ ห่ งกล าง เมื อ ง  ตั้ งอ ยู่ ระห ว่ าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee 
และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขา
นอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะ
ไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกา

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/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

 

ดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใช้
เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบ
รนด์เนมช่ือดัง มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อสิระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5       อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

 ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ดจีอง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางข้ึนมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ท่ีมีทุ่งหญ้าอนัเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปล่ียนสี
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมน าท่านเปลี่ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ั งรถไฟชมวิว” 
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทาง
ลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด  เจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วน าท่านลง
รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น ้าแข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชม
วิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่
สูงทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา)  

บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกด้านหน่ึงของ Top of 
Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” 
เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุด  ท้าย “สถานีเลเทอร์บ
รุนเน่น”จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดี
จอง” (350ก.ม.) ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงาม
ของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้

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


 

 

เบอร์กนัดี ชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การ
มุงหลงัคาด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการ
คมนาคม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ดจีอง - น่ังรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น า้แซนน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน 

TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงาม
ระหว่างทาง และเปล่ียนบรรยากาศ 
การเดินทางดว้ยรถไฟ / ถึงมหานคร
ปารีส น าท่าน  ผ่านชม มหานคร
ปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าแซนน์บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบน
ใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้ ง ถ่ิน ฐานมากว่า  2 ,000  ปี 
ปั จ จุบันก รุงป ารีส เป็ นห น่ึ งใน
ศู น ย์ก ล างท าง เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ
วฒันธรรมท่ีล ้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจ า

พระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของพระราชวัง จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค
ปั จ จุบัน  เพ ร าะค วามส วยงาม
ใหญ่โตของตวัปราสาท และสวน
ดอกไม้ ท่ี มี ก ารตกแต่งไว้อย่าง
สวยงามผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์
ซายส์  ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจา้
ห ลุ ย ส์ ท่ี  1 4  ข อ ง
ฝร่ังเศส  พระราชวงัในอดีตแห่งน้ี
มีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่
ปั จ จุบันนั้ นพื้ น ท่ี   บ างส่ วน ถูก
น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อยา่งไรก็ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความ

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


 

 

งดงามและยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา  น าท่านชมหอ้งหบัต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  
อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละ
หอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่ง 

ให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี
(ปาน) เขา้เฝ้าราชส านกัฝร่ังเศส น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมือง
สองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์
เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์ที ่3 ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถิ่น) (หอยเอสคาโก้อบเนย , สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส ,
ของหวานประจ าวนั ,ขนมปังฝร่ังเศส) 

พกัที่ : Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7    ปารีส - ขึน้หอไอเฟล  – เข้าพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย 

 Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านขึ้นลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีส(คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน)จากมุมสูง 
จากน้ันน าท่านเดินทางเพ่ือเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) (ไกด์ประจ า
พิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่าง
ที่ ส าคั ญ ๆของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ )  เป็ น
พิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้ ง
แส ด ง ศิ ลป วัต ถุ นั บ ช้ิ น ไม่ ถ้ วน 
เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือ
ราชส านักยา้ยไปท่ี แวร์ซายส์ก็ได้
กลายเป็นพิธภณัฑ์ ภายในจดัแสดง
ศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ ภาพวาด โม
นาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี , รูป
ป้ันวีนัส เดอมิโล , รูปแกะสลักทาส 
ของไมเคิล  แองเจโล ฯลฯ  ประตู
ทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิด
กระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนมา
ในปี ค.ศ.1989 น าท่านผ่านชมลาน



 

 

ประวติัศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-
Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตล  อดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติด
อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส 
บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะท่ีจกัรพรรดินโป
เลียนให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้า
ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือ
ดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เทีย่ง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 
ค ่า อสิระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ : Best Western  Hotel CDG Airport  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8      ปารีส – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 หลังอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษี
ก่อนการเช็คอนิ อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 

12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 931 

วนัที่9 กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-มี.ค. 2562 69,900 69,900 65,900 19,900 

พ.ค.-มิ.ย. 2562 72,900 72,900 72,900 19,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

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

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 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 ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต ่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 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


