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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 
 
 
 
  

โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี ่– วหิารแพนธีออน 
บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค 
วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 

ช้อปป้ิง – กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี 
ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อนิเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - ดีจอง - น่ังรถไฟ TGV 
ปารีส - ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ - เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - เข้าพพิธิภัณฑ์ลฟูร์ ขึน้ชมววิบนหอไอเฟล ช้ัน 2  

มองมาร์ต – มหาวหิารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free  ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต   

ก าหนดการเดนิทาง 

ออกเดนิทางวนัที ่07-16 เม.ย. // 10-19 เม.ย.  
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( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    
                เขตเมืองเก่า – น า้พุเทรวี ่– วหิารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปิซ่า         
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลำซีโอและประเทศอิตำลี 

ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์
ยำวนำนมำกกวำ่ 2,800 ปี น ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ 
“ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกรำช ” หรือ “ รัฐ
อิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น ำคณะท่ำนเขำ้ชมภำยใน
ของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ี
ใหญ่และส ำคญัท่ีสุดในนครรัฐวำติกนั เป็นสถำนท่ี
ศักด์ิสิทธ์ของพระศำสนจักรโรมันคำทอลิกท่ีมี
ขนำด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บกำรออกแบบโดย 
“ ไมเคิลแองเจลโล ” น ำคณะเขำ้สู่ภำยในมหำวิหำรซ่ึงประดบัประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิ
เช่น “ ปิเอตำ้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรีอุม้พระศพของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั จำกนั้นรถ
โคช้แล่นผำ่นสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ พร้อมชมสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ภำยในกรุงโรม อำทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” 
Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถำนท่ีใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของ
มุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิค
เตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นพระบิดำของ
ชำ  อิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่ง
ชัยชนะและท่ีมำของ “ถนนทุกสายมุ่ งสู่กรุงโรม” 
จำกนั้ นชมร่องรอยของศูนย์กลำงแห่งจักรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้คณะไดล้งจำก
รถพร้อมถ่ำยภำพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนำมกีฬำกลำงแจ้ง
ขนำดใหญ่ท่ีมีโครงสร้ำงเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุด
เท่ำท่ี เคยมีกำรสร้ำงข้ึนมำในสมัยอำณำจักรโรมัน ระหว่ำงทำง ท่ำนจะสำมำรถชมควำมงดงำม
สถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ของกรุงโรม 

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%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
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ี

รู้จกัและมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทำงมำเยี่ยม
ชมน ้ ำพุแห่งน้ีมีควำมเช่ือกนัวำ่ กำรโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมำเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจำกนั้นน ำคณะ
ท่ำน เดินทำงชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็น
วงกลมขนำดใหญ่อยู่ ต ร ง กล ำ งหลัง ค ำ โดม
ของ “วิหารแพนธีออน” ภำยในวิหำรแพนธีออนยงั
ใช้เป็นสถำนท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในรำชวงศ์และ
บุคคลส ำคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองค์
สุดทำ้ยของอิตำลีคือ พระเจำ้วกิเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2 
และพระเจำ้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของรำฟำเอล 
จิตรกรชำวอิตำลีท่ีอำยุน้อยท่ีสุดในบรรดำจิตรกรผู ้
ยิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ น ำท่ำนคณะท่ำนเดินทำงต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยำ่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถำนท่ีนดัพบของหนุ่มสำววยัรุ่นของอิตำลีซ่ึงใน
เขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำม ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก จำกนั้นน ำคณะ
ท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : NOVOTEL SESTO HOTEL    ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุัรัสซานมาโค   
                วหิารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเขำ้ชมควำมมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้ำงดว้ยหินอ่อน สูง 
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้
เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี 
ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ี ภำยในมีเสำหินอ่อนทีสลกั
ลวดลำยด้วยฝี มือจิตรกรช่ือดังแห่งยุคได้สลัก
ลวดลำยไวส้วยงำมมำก  ส่วนสำเหตุท่ีเอียง นั้ น
เกิดข้ึนหลังจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแล้ว ฐำนได้ทรุดไป
ขำ้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรำกฏวำ่เอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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
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บ่ำย น ำคณะท่ำนลงเรือเขำ้สู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตำลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดำ้น
ของควำมเจริญรุ่งเรืองทำงประวติัศำสตร์และศิลปะท่ีไดรั้บฉำยำวำ่ รำชินีแห่งทะเลอำเดรียตริก เมืองแห่ง
สำยน ้ำ เมืองแห่งสะพำน และ เมืองแห่งแสงสวำ่ง 
เมืองเวนิส ถูกสร้ำงข้ึนจำกกำรเช่ือมหมู่เกำะขนำด
เล็ก  ประมำณ 118 เกำะเขำ้ดว้ยกนัในบริเวณ
ทะเลสำบเวนิเทียทะเลสำ  บน ้ ำเค็มน้ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ชำยฝ่ังระหว่ำงปำกแม่น ้ ำโปกับแม่น ้ ำพลำวิ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของทะเลอำเดรียตริก ในภำคเหนือ
ของประเทศอิตำลี โดยทั้งเมืองและทะเลสำบได้
ถูกประกำศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมควำม
สวยงำมของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถ์

แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดำดว้ยโมเสกทองค ำอนังดงำม ให้คณะได้
สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก (ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์)  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ : Novotel Venezia Mestre Castellana Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่4        เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ เมืองลูเซิร์น ” ซ่ึงเป็นอดีตหัวเมืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด ์
เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะนอกจำกจะมี
เทือกเขำสูงเสียดฟ้ำอยำ่งเทือกเขำแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขำใหญ่นอ้ยสลบักบัป่ำไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ำมเนินเขำ
และไหล่เขำ สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้ำและทุ่ง
หญำ้อนัเขียวชอุ่ม ส ำ  หรับเล้ียงสัตว ์และเป็นเมือง

ทีไ่ด้ช่ือว่านักท่องเทีย่วบันทกึภาพไว้มากทีสุ่ด  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย น ำคณะไปถ่ำยรูปกบั “ อนุสาวรีย์สิงโต ”  อนุสรณ์
ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำร
อำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “ 
สะพานไม้คาเปล ”    ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม   “ 
แม่น ้ารุซซ์ ” (Reuss)ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคย ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Grand Europe Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5       ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี  
                 ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – อนิ เทอร์ลาเค่น – เดนิเทีย่วชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์
แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนั
เขียวขจี ดอกไมป่้ำบำนสะพร่ังในฤดูใบไม้
ผลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
พร้อมน าคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“น่ังรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟ
สำยภูเขำท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่
จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯ
ได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร 
แลว้น ำคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” 
Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจ
ดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไป
ถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต 
Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา) 

บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศววิทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of 
Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไช
เด็ค” เพ่ือเดินทา  งสู่สถานีสุด  ท้าย 
“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” น ำคณะท่ำนออก
เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” 
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตำกอำกำศ
สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง 
ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ ำ งทะ เลส ำบสองแ ห่ ง คื อ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือ

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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ช่ือ , นำฬิกำดอกไม ้, สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อย่ำงท่ีหลำยคนยงัไม่เคยได้
สัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉำกภำพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย   ให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้สวิสฯ
อำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกบับรรยำกำศอนัโรแมน
ติก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ : CITY OBERLAND หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       อนิเทอร์ลาเค่น - ดจีอง - น่ังรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น า้แซนน์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็น
อีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงำมของประเทศฝร่ังเศส 
อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ชม
อำคำรบำ้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์
และวหิำรเก่ำแก่ในสมยัยคุกลำง ซ่ึงมีจุดเด่น
คือ กำรมุงหลังคำด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด 
จดัเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยงัเป็นเมือง
ท่ีมีควำมส ำคญัในดำ้นกำรคมนำคม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย น าคณะออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส 

” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟ
ด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse 
ดว้ยควำมเร็วกว่ำ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ท่ำนจะได้ชมวิวสวยงำมระหว่ำงทำง และ

เปล่ียนบรรยำกำศ กำรเดินทำงดว้ยรถไฟ / 
ถึงมหำนครปำรีส น ำท่ำน ผำ่นชม มหำนคร
ปำรีส  ตั้ งอยู่บนแม่น ้ ำแซนน์บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลำงแควน้
อีล-เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้งถ่ินฐำนมำกว่ำ 
2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปำรีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ ำ
สมัยแห่งหน่ึงของโลก และ ด้วยอิทธิพล
ของกำรเมือง กำรศึกษำ บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น ำท่ำน “ล่องเรือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ชมแม่น า้แซนน์” พร้อมชมชมสถำนท่ีส ำคญัคู่บำ้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำร
ท่ีเก่ำแก่สร้ำงดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษแ์ละสร้ำงภำพให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำ
นครท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะ
เซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พพิธิภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซาน
เดอร์ที ่3 ฯลฯ 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Hotel Mercure / Novotel Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       ปารีส – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - เข้าพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - ขึน้ชมววิบนหอไอเฟล ช้ัน 2  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะเขำ้ชมควำมสวยงำมภำยใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจ า
พระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของพระราชวัง  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
ปัจจุบนั  เพรำะควำมสวยงำมใหญ่โตของตวั
ปรำสำท   และสวนดอกไมท่ี้มีกำรตกแต่งไว้
อย่ำงสวยงำม   ผูท่ี้ก่อสร้ำงพระรำชวงัแวร์
ซำยส์  ท่ีงดงำมแห่งน้ี คือ พระเจำ้หลุยส์ท่ี 14 
ของฝร่ังเศส  พระรำชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ี
ประมำณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี  
บำงส่วนถูกน ำไปใชป้ระโยชน์ดำ้นอ่ืนจึงเหลือ
พื้ น ท่ี เ พี ย ง  5,500 ไ ร่ แ ต่ อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม
พระรำชวงัแวร์ซำยส์ ก็ยงัคงควำมงดงำมและยิ่งใหญ่อลงักำรเสมอมำ  น ำท่ำนชมห้องหบัต่ำงๆ ท่ีตกแต่ง
อยำ่งวิจิตรบรรจงตำมช่ือเทพเจำ้ต่ำงๆ  อำทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, 
ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระรำชวงัลว้นมีค่ำดว้ยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก ้ โดย
ช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรค่ำแก่กำรยกยอ่ง ให้เป็นพระรำชวงัท่ีงดงำมล ้ำค่ำท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
หอ้งประวติัศำสตร์เม่ือครำวท่ีพระยำโกษำธิบดี(ปำน) เขำ้เฝ้ำรำชส ำนกัฝร่ังเศส  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะท่ ำน เ ดินทำง เพื่ อ  เข้ำชม

ภำยใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (คิวกรุ๊ปไม่
ต้อ ง ต่ อแถวนำน )  ( ไ ก ด์ ประจ า
พพิธิภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่
ส าคัญๆของพิพิธภัณฑ์)  เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีส ำคญัและยิ่งใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลกเป็นสถำนท่ีตั้ ง
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แสดงศิลปวตัถุนับช้ินไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระรำชวงั แต่ต่อมำเม่ือรำชส ำนักยำ้ยไปท่ี แวร์ซำยส์ก็ได้
กลำยเป็นพิธภณัฑ์ ภำยในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินส ำคญั อำทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูป
ป้ันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทำงเขำ้ตรงกลำงครอบไวด้ว้ยปิรำมิด

กระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้ำงเพิ่มเติมข้ึนมำในปี ค.ศ.1989 น าคณะขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟล พร้อมชม
ววิมหานครปารีส(ควิกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน)จำกมุมสูง  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Hotel Mercure / Novotel Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       ปารีส - มองมาร์ต – มหาวหิารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย 
                 Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขำสูง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรีสและเป็น
จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซา
เคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur) 
หรือวิหำรพระหฤทยั  ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเป็น
อนุสรณ์สถำนท่ีอุทิศแด่ชำวฝร่ังเศส ท่ี
เสียชีวิตจำก  สงครำมกับป รัสเซีย 
ออกแบบตำมแบบศิลปะสไตล์โรมนั - 
ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขำว
สวยเด่นเป็นสง่ำบนเนิน เขำมองมำร์ต น ำ
ท่ำนชมควำมงำมของวิว สวยของปำรีส 
จนอำจกล่ำวว่ำ เนินเขำมองมำร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศำสตร์ และ เนินแห่งควำมฝัน ของบรรดำศิลปิน
ทั้งหลำย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงำนศิลปะไดมี้ กำรสร้ำงสรรคจ์ำกท่ีน่ี
เป็นจ ำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียง ในย่ำนมองมำร์ตตลอด
สองขำ้งทำงจะเต็มไปดว้ยร้ำนกำแฟสไตล์ปำรีเซียง อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินชมบรรยำกำศ และเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกต่ำงๆ น ำท่ำน ผำ่นชม“ พพิิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวำของแม่น ้ ำแซนน์สร้ำงในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี12เดิมเป็นท่ีตั้งป้อมปรำกำรและเป็นพระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลำยพระองค์ ดำ้นหน้ำมี
สัญลกัษณ์เป็นปิ รำมิดแกว้ภำยในเป็นท่ีสะสมงำนศิลปะตั้งแต่พระเจำ้ฟรังซวัร์ท่ี   2 ชมลำนประวติัศำสตร์ 
“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองัตวัเนต  ถูกตดัสิน
ประหำรชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี 

ควำมยำวกวำ่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตล  อดสองขำ้งทำงและถือวำ่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวย
ท่ีสุดในโลก ใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหำนครปำรีส บริเวณ“จัตุรัส
ทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให้สร้ำงข้ึน
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ในปี ค.ศ.1805 น าคณะช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบ
รนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง  จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่
ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่ำย   จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ : Hotel Mercure / Novotel Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9     ปารีส - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัอำหำร เดินทำงสู่สนำมบินชำร์ลเดอโกล เพื่อใหท้่ำนไดมี้เวลำท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำร 
เช็คอิน อำหำรกลำงวนัอิสระตำมอธัยำศยั 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 931 

วนัที่10      กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการโปรแกรม อติาล ี– สวสิเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) – ฝร่ังเศส TGV 10 วนั TG  
ช่วงออกเดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

เดือนเมษายน 2561 89,900 89,900 89,900 28,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
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 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


