
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)- ฝร่ังเศส (9วนั 6คืน) 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพ-โรม / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมลก์ารบินไทย 50% / รวมค่าวซ่ีาคร้ังแรกฟรี! 
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว (พกั อิตาลี 2 คืน / สวสิ 1 คืน / ฝร่ังเศส 3 คืน ) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
 อติาล ี            : กรุงโรม ชมนครวาตกินั สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม น า้พุเทรวี ่บันไดสเปน หอเอนปิซ่า เมืองเวนิส  
 สวติเซอร์แลนด์ : เมืองลูเซิร์น เมืองหลงัคาแห่งทวปียุโรป ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  
 ฝร่ังเศส          : ประตูชัย หอไอเฟล พระราชวงัแวร์ซายส์ พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโต ปารีเซียง   
 ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันล่าสุดที ่ย่านบันไดสเปน ถนนคนเดนิเมืองลูเซิร์น ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลเิซ่ 
 ลิม้รสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือ สปาเกต็ตีห้มกึด า และ เมนูหอยเอสคาร์โก้พร้อมไวน์ 

ก าหนดการเดินทาง        วนัที ่24 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561   (9 วนั 6 คืน ) 
วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ - กรุงโรม (ประเทศอติาล)ี     

2 
กรุงโรม (ประเทศอติาล)ี - โคลอสเซ่ียม - น า้พุเทรวี ่-  บันได
สเปน - นครวาติกนั - เมืองปราโต้ 

 
- 
 

 
 

 

 
 

 
HOTEL PRESIDENT PRATO 

3 
เมืองปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า–เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส–
สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วหิารเซ็นต์มาร์ค- 
ล่องเรือกอนโดล่า*** 

   HOTEL APOGIA SIRIO MESTRE 

4 
เวนิสเมสเตร้ – เมืองโคโม -  ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ - 

เมืองลูกาโน้  - เมืองอนิเทอลาเก้น – ช้อปป้ิงถนนคนเดนิ 
  - 

HOTEL CENTRAL CONTINELTAL 
INTERLAKEN 

5 
อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  

จุงค์ฟราวยอค  – ประเทศฝร่ังเศส – เมืองดจิอง   
   HOTEL IBIS STYLES DIJON CENTRAL 

6 
เมืองดจิอง –  รถไฟ TGV-   กรุงปารีส - พระราชวงัแวร์
ซายส์ - ล่องเรือบาโต ปารีเซียง 

 
 

 
  HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY 

7 
กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร –  หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์

ลูฟร์ - ประตูชัย – ช้อปป้ิงถนนฌ็องป์เอลเิซ่  – 
 - - QUALYS HOTEL GOLF PARIS EST 

8 กรุงปารีส – กรุงเทพฯ     

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)     



            

 

 
 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทย (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
 
00.01 น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอติาล ี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 944 
                         (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอิตาลี ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชัว่โมง) 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลโีอนาร์โดดาวนิชี กรุงโรม ประเทศอติาล ีหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ

และผา่นศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 

 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME)เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอ ประเทศอิตาลี 
ตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ  มีประวติัศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ียาวนานถึง 2,000 ปี  มีค  าพูดท่ีวา่ “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่แลว้ โรมยงัเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่ของ
โลก ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น  ARMANI, VERSACE และ FERRE น าท่านสู่หน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของกรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)ไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง
โลกยคุใหม่ อดีตใชเ้ป็นสถานท่ีต่อสู้ของนกัรบต่างๆ จุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน ถือเป็นตน้แบบและแรงบนัดาลใจ
ให้กบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่อีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ จากจุดท่ีเห็นวิวโคลอสเซียมกนั
แบบเต็ม ๆ ชมน ้าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกท่ีบ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและ
ความมีอ านาจน ้ าพุเทรวี่แห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง “THREE COINS IN THE 
FOUNTAIN” นกัท่องเท่ียวท่ีมาชมน ้ าพุเทรวี่แห่งน้ีมีความเช่ือวา่ หากโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือน
กรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง (ท่านสามารถล้ิมลองไอครีมโฮมเมด เจลล่าโต ้ตน้ต าหรับสไตล์อิตาเล่ียนไดท่ี้น่ี) น าท่าน
อิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ท่ียา่นบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูต
สเปนซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆ  กบับริเวณนั้น ปัจจุบนัเป็นแหล่งพบปะพกัผ่อน เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนด์เนม 
และสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 
 
 
 
 

วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 

วนัทีส่อง          กรุงเทพฯ - กรุงโรม (ประเทศอติาล)ี - โคลอสเซ่ียม - น า้พุเทรวี ่-  บันไดสเปน - นครวาติกนั - เมืองปราโต้ 
 



            

 

 

 
 
 
 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม นครรัฐวาติกัน (VATICAN CITY) รัฐอิสระท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก และเป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปาซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนา ชม
ความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (SAINT PETER'S BASILICA) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกัเพียตา้ (PIETA) ผลงานช้ินเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ี
ออกแบบโดย แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก มีเวลาให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบัทหารสวิสฯ ราช
องครักษข์ององคส์มเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต (PRATO) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO 
ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 
               
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกโลกให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่ 
หอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรย ์1ใน 7 ของโลก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จกักนัดีจากการทดลองเก่ียวกบัแรง
โน้มถ่วงโดยนกัวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และ อีกส่ิงหน่ึงท่ีกาลิเลโอทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นก็คือ 
เขาไดพ้ิสูจน์วา่ของสองช้ินซ่ึงหนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยลงจากท่ีสูงจะตกถึงพื้นพร้อมกนั จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ เวนิส เมสเตร้  (VENICE MESTRE) ฝ่ังแผน่ดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างข้ึนจากการ
เช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็น
เมืองท่าโบราณและเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม      เมืองปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า–เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วหิารเซ็นต์
มาร์ค- ล่องเรือกอนโดล่า***  

 



            

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) น าท่านล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส 
เดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่ีไดช่ื้อวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” 
น าท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) จตุัรัสท่ีข้ึนช่ือวา่สวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในอิตาลีท่ีมี โบสถ์เซนต์มาร์ค  (ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลังสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ผา่นชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพระราชวงัเดิม 
“DOGE PALACE” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ
ปกครองแควน้ในยคุสมยันั้นอีกดว้ย ชม คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และสะพาน
ริอัลโต้ (RIALTO BRIDGE) งานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรม จากนั้นเชิญ
ท่าน ล่องเรือกอนโดล่า** (หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ
หัวหน้าทวัร์) อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะเพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครโรแมนติก และชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง
ของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
มาตั้งแต่บรรพชนโดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือจิบ
กาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนู สปาร์เก็ตตี้หมึกด า หลงัอาหารน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL APOGIA SIRIO MESTRE ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยรถโค้ชผ่านชมเมืองต่าง ๆระหว่างทาง ซ่ึงเป็นบริเวณ
ดินแดนทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึง “  เมืองโคโม   ”เดินทางขา้มพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหวา่งทางชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามผ่านชมเมืองลูกาโน ท่ีอยูใ่นภาคใตข้องประเทศสวติเซอร์แลนด ์ในเขตรัฐทีชีโน โดยตวัเมืองนั้น
ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจ านวนมาก อีกทั้งยงัตั้งอยู่ริม“ทะเลสาบลูกาโน” ท่ีตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศ
สวติเซอร์แลนด-์อิตาลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึงของสวิสแลนด์ท่ีไดช่ื้อว่ามีบรรยากาศ 
และ ภูมิประเทศสงบสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง เน่ืองจากตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบธนั และ 

วนัทีส่ี่                  เวนิสเมสเตร้ – เมืองโคโม -  ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ - เมืองลูกาโน้  - เมืองอนิเทอลาเก้น – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 
 



            

 

ทะเลสาบเบรียนส์ แวดลอ้มไปดว้ยน ้ าจากทะเลสาบ น ้ าตกท่ีเกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา น าท่านชอ้ป
ป้ิงถนนคนเดินย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนท่ีมีความส าคญั และ มีช่ือเสียงของการเป็นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิง
ในอินเทอร์ลาเกน้ ท่ีเรียงรายดว้ยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงส่วนใหญ่บา้นไมส้ไตล์สวิสชาเล่ตอ์นัแสน
น่ารัก 
อสิระอาหารค ่าเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL CENTRAL 
CONTINELTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่น
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟรา
บาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึ งไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักท่ีกระจดั
กระจายอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดั กบั หนา้ต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดั กบั ประตูหนา้ต่างสีเขียวสด 
สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ ววิธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป (TOP OF EUROPE)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
  
 
 
 
 
บ่าย เชิญท่านสนุกสนาน กบั การเล่นหิมะในลานกวา้ง  SPHINX  จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร น าท่านชมถ า้น ้าแข็ง สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขา
แอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดใน
ยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ ถ่ายรูปตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองดิจอง 
(DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กันดีท่ีมีความส าคัญด้านประวติัศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ในเร่ืองของการผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรมเก่ียวกบัไวน์และการปลูกองุ่นแลว้ เมืองดิจองยงั
เป็นอีกเมืองท่ีมีความเก่ียวพนักบัคริสตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีโบสถ์คริสตจกัรจ านวนมากตั้งอยูภ่ายในเมือง 
และยงัมีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ 

วนัที่ห้า       อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  – ประเทศฝร่ังเศส – เมืองดิจอง   



            

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL IBIS STYLES DIJON 
CENTRAL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 

   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน TGV  เดินทางสู่กรุงปารีส(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)เชิญ
ท่านอิสระตามอธัยาศยั ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และ เปล่ียนบรรยากาศ การเดินทางดว้ยรถไฟสมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางถึง มหานครปารีส หน่ึงในเมืองหลวงท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ้าสมยั นครหลวงแห่งแฟชัน่ การศึกษา บนัเทิง วทิยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมือง
ในฝันท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ท่ีรอคอย 

  
 
  
 
 

กลางวนั           รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ซ่ึงอยู่
ห่างจากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้อง
ต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ย
ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝร่ังเศส ท่ีหลายประเทศนิยมในการน ารูปแบบการจดัสวนแพร่หลายไป
ทัว่โลก อิสระใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากการไดม้าเยือน ณ สถานท่ีแห่งน้ี (หมายเหตุ : พระราชวังแวร์ซายส์
ปิดทุกวนัจันทร์)สมควรแก่เวลาน าท่าน ล่องเรือบาโต ปารีเซียง  (BATEAUX PARISIENS) เพื่อชมสถานท่ีส าคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนต ์โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูพเิศษ!! หอยเอสคาโก้ + ไวน์ท่านละ 1 แก้ว 
หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วนัที่หก              เมืองดิจอง –  รถไฟ TGV-   กรุงปารีส - พระราชวงัแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโต ปารีเซียง 



            

 

วนัทีเ่จ็ด              กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร –  หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย – ช้อปป้ิงถนนฌ็องป์เอลเิซ่  –  
 
 

                      ช้อปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (EIFFEL 
TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ :
ราคาทวัร์น้ีไม่รวมค่าข้ึนลิฟทข์องหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM)น าท่านเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัและ
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดงศิลปวตัถุนบัช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือ
ราชส านกัยา้ยไปท่ี แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิธภณัฑภ์ายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า
ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ันวีนสัเดอมิโล, รูปแกะสลกัทาส ของไมเคิลแองเจโล ฯลฯประตูทางเขา้ตรงกลาง
ครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนมาในปีค.ศ.1989 สมควรแก่เวลาน าท่านชมความยิ่งใหญ่
ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือ เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว" จากนั้นน า
ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ย่านฌ็องป์เอลเิซ่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินคา้แบรนด์เนม
ต่าง ๆ มากมายใหท้่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ท่ี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES 
LAFAYETTE) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบเตม็ ๆ พบสินคา้เทรนดป์ารีสล่าสุด 
เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้าหมอแบรนช่ือดงัท่ีมีใหท้่านได้
เลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ (หมายเหตุ : อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่าน
ไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า และ เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกัQUALYS HOTEL GOLF PARIS EST ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
 



            

 

วนัทีแ่ปด              กรุงปารีส  – กรุงเทพ  

วนัทีเ่ก้า                 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลบั
อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

12.30 น. บินลดัฟ้าออกเดินทงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 931 
 
 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 

อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) - ฝร่ังเศส (9วนั 6คืน) 
ก าหนดการเดินทาง วนัที ่24 ธันวาคม  - 01 มกราคม 2561 

 

** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 
อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 94,900.- 
เด็กอาย ุ02 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 94,900.- 
เด็กอาย ุ02 – 6  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 92,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 15,900 -. 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)  ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 
3 ท่าน มีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงิน
เพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 



            

 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถ (5 ยูโร / คน / วนั)  

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 



            

 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 



            

 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 
หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  

ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง

แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึง
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 



            

 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ ฉบับจริง 

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน
และฝากประจ าทุกกรณี**  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 


