
 

 

รหัสทัวร WCT1901624 
ทัวรยุโรป อิตาลี – สวิส (จุงเฟรา) – ฝร่ังเศส 11 วัน (TG) 
มหาวิหารเซ็นตปเตอร – น้ําพุเทรวี ่– วิหารแพนธีออน - มหาวิหารซานตา มาเรีย 
เดลฟออเร – จัตุรัสซานมาโค - สะพานถอนหายใจ – น่ังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขา
จุงเฟรา - ถํ้าน้ําแข็ง1,000 ป – ลองเรือชมแมน้ําแซนน - ขึ้นช้ัน 2 ของหอไอเฟล 
พิพิธภัณฑลูฟร - พระราชวังแวรซายย  - ชอปปم�งแบรนดเนม - หางลาฟาแยต 

 

 
 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

วันที่2        โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร – เขาชมภายในโคลอสเซียม  
 เขตเมืองเกา – นํ้าพุเทรวี ่– วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอรเม 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน ประเทศ อิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว  

    
  
นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและ
ประเทศอิตาล ีตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ป 
นําทานเดินทางเขาสู “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดใน
โลก ” นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเขา
ชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือ
ในกรณี   คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเปนผลกระทบกับรายการทองเทีย่ว
อื่นๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาตกิัน เปนสถานที่
ศักดิ์สิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการออกแบบ
โดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้น
เอกมากมาย อาทิเชน “ ปเอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพ
ของพระเยซูเจาไวบนตัก จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรม
อันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญใจกลาง
กรุงโรม ผานชมระเบยีงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ  



 

 

“ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระบิดาของชา  อิตาล ี
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” 
จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอร่ัม” นําทานเขา
ชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจง
ขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาด
ใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชม
ความงดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

                                                        
บาย นําทานชมความสวยงามของ “นํ้าพุเทรวี”่ ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุแหงน้ี 

เร่ิมเปนที่รูจักและมีช่ือเสียงจากภาพยนตรเร่ือง " Three Coins in the Fountain " 
นักทองเที่ยวท่ีไดเดินทางมาเยี่ยมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา การโยนเหรียญลงไปแลวจะ
ไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนําทาน เดินทางชม ชอง “โอคูลูส” ชองแสงซึ่งเปน
วงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยัง



 

 

ใชเปนสถานที่ฝงศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2 
พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 และ
ยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุนอยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยคุฟم�นฟู
ศิลปวิทยา นําทานคณะทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน”  สถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง และเปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุน
ของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันท่ีสวยงาม ใหทานไดถายภาพไว
เปนที่ระลึก  นําทานออกเดินทางสู เมืองเชียนเซียโน เทอรเม (chianciano terme) เมือง
ตากอากาศนารักๆ ของอิตาลี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
พักที่ :  GRAND ADMIRAL HOTEL    ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่3       เชียนเซียโน เทอรเม – ฟลอเรนซ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟออเร - ปซา  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

                                         
นําทานออกเดินทางสู “เมืองฟลอเรนซ”  เปนเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส ซึ่ง
เปนเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษท่ี 13-16 นําทานเดินเที่ยวชมเขตเมืองเกา ชม 
“จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปตยกรรมอันโดดเดนของเมืองที ่“มหาวิหารซานตา 
มาเรีย เดลฟออเร” เปนวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ จากนั้น
ออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซึ่งใชเปนสถานที่ฝงศพ
ของศิลปนชื่อกองโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปนชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria)ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยาง
มาก เน่ืองจากเปนที่ต้ังของรูปปم�นเดวิด อันเปนผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

                                           
บาย นําทานเดินทางเขาสู“เมืองปซา” เมืองแสนสวยริมฝم�งแมน้ําอารโน และยังเปนบานเกิด “กาลิ

เลโอ” ศิลปนที่มีชื่อเสียงของอิตาลนํีาทานเปลี่ยนเปนรถ Shutter Bus เขาชมความ
มหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปซา”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ถูกสรางดวยหินออน 
สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสรางเม่ือป ค.ศ.1174 แลวเสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเวลากอสราง
นานถึง 176 ป สําหรับหอเอนปซาน้ีภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝมือจิตรกรช่ือดัง
แหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมากสวนสาเหตุที่เอียงน้ันเกิดขึ้นหลังจากเม่ือสรางเสร็จแลว 
ฐานไดทรุดไปขางหน่ึงเมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม
ยังคงเอียงอยูเชนทุกวนัน้ี เมืองแหงน้ียังเปนบานเกิดของนักวิทยาศาสตร และนักดาราศาสตร
เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาไดพิสูจนกฎการณดึงดดูของโลกโดยปลอยวัตถุใหตกมาจากที่
สูงเขาสังเกตพบวาไมวาวัตถุหนักหรือเบา ตางตกถงึพื้นดินพรอมกัน และใหชาวโลกรู โดยทํา
การทดลองปลอยลูกบอลจากหอเอนปซาแหงน้ีและเขายังเปนคนแรกที่ใชกลองโทรทัศน
(Telescope) สองดูดาวเม่ือประมาณ 400 ปกอนและไดประกาศสิ่งที่คนพบซึ่งทาทายความ
เช่ือของคนในสมัยน้ันซึ่งเช่ือกันวาโลกเปนศนูยกลางของสุริยะจักรวาลแตกาลิเลโอยืนยันวาดวง
อาทิตยตางหากเปนศูนยกลางของสุริยะจักรวาล จนทําใหเขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความ
สวยงามของ“หอสวดมนตที่สรางในสไตลโรมันเนสก”จตุรัสดูโอโมแหงปซาไดรับเลือกโดย
องคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1987 นําทานออกเดินทางกลับสู 
“เมืองฟลอเรนซ”  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :  HILTON HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่4         ฟลอเรนซ - เวนิส เมสเตร – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรนา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางขึน้สูทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร” 

ราชินีแหงทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน เวเนโต 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                     
บาย นําทานเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต จากน้ันลงเรือเขาสู“ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติ

กซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของคูรักจากทั่วโลกเมืองเวนิสไดรับฉายาวาราชินี แหงทะเลอาเด
รียตรกิ (Queen of the Adriatic), เมืองแหงสายน้ํา (City of Water), เมืองแหงสะพาน 
(City of Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) เรือนําทานเดินทางเขา
สู“เกาะซานมารโค ”ศูนยกลาง ของเมืองเวนิส พรอมนํา คณะเดินทางเขาสูบริเวณ “จตุรัสซาน
มาโค”  ระหวางการเดินทางชมอนุสาวรียของ พระเจาวิคเตอรเอมานูเอลท่ี2 ถายภาพคูกบั 
“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแหงสัญลักษณที่เชื่อมตอกับ พระราชวังดอรจ ชมความ
สวยงามของ “พระราชวังดอรจ” (ภายนอก)อันเปนที่ประทับของเจาเมืองเวนิส ในยุคที่ยงัเปน
รัฐอิสระอีกทัง้ยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควน ในยุคสมัยน้ัน ชม“โบสถเซนตมารค” ซึ่ง
เปนโบสถแบบไบเซ็นไทนที่ “ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ใหทานไดสัมผัสคลองแหงเวนสิอัน
แสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดรา” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ไมรวมใน
รายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) นําทานออกเดินทางสู“เมืองเวโรนา”ประตูสูอิตาลี
เปนเมืองที่ใหญ และสําคัญเปนอันดบั 2 ในแควนเวเนโตรองจากเวนิส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  CROWNE PLAZA HOTEL VERONA  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันที่5       เวโรนา - มิลาน - มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET - ลูเซิรน  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

                                         
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาล ีตั้งอยูบริเวณ
ที่ราบลอมบารดี จากน้ันนําทานเก็บภาพ “ป�อมปราการสฟอรเซสโก” ปราสาทสวยงามหลัง
น้ีไดเคยเปนป�อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวง
ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอรซา  มีเวลาใหทานไดถายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ําพุท่ีโพยพุง
บริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” 
สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวใน
ศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบันเปน “โบสถแคธอลิกที่ใหญเปนอันดับ 
3 ของโลก” ลานดานหนาเปนที่ต้ังของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2 ทรง
มา รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสคิและชอปปم�งมอลลท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                      
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ใหคณะไดเดินชอปปم�ง

ที่”ฟอกซทาวนเอาทเล็ท”ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอรแลนด FOXTOWN OUTLET พบกับ
สินคาแบรนดเนมชื่อดังหลากหลายกวา160 รานคาในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกวา250
ยี่หอดังทั้งแบรนดอิตาลี และนานาชาติ อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel, 



 

 

Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit, 
Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La 
Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and Valentino. นอกจากน้ันยังมีบารให
ทานไดน่ังดื่ม ,จิบกาแฟ พรอมรานอาหารแบบยุโรปใหทานไดเลือกซื้อเลือกรับประทาน
มากมาย (มาสวิสฯหามพลาด!ชอปปم�งแบรนดเนมแทๆถูกที่สุดในยุโรป) จากน้ันนําทานออก
เดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Lucerne เมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุดนํา
ทานไปถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถวาย
การอารักขาแดพระเจาหลุยสที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝร่ังเศส นําทานเดินชมเมืองเกาเดิน
ขาม “สะพานไมคาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอด 
ทอดตัวขาม “ แมนํ้ารุซซ” (Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพ่ือเชื่อมเขตเมืองใหมในฝم�งใต
และเขตเมืองเกาในฝم�งเหนือ สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมี
สภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นําทาน
เดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลทัซ” ใหทานชอปปم�งสินคาขึ้นช่ือของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกตางๆ และที่
ทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอตางๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Radison Blu Lucerne หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่6        ลูเซิรน - กรินเดลวาลด – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

                                        
นําทานเดินทางเขาสู “ หมูบานกรินเดลวาลด ” เพ่ือน่ังรถไฟ ทองเท่ียวธรรมชาติของภูเขา
สูง ชมวิวทิวทัศนอันงดงามของสวิสเซอรแลนด แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน



 

 

ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 
เมตรสู “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายวา “สาวนอย” ที่มี
ความสูงกวาระดบัน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรบัการยกยองวาเปน Top of Europe ชม 
“ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป”  ที่มีอายุกวา 1,000 ป และ “ ชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็ง ” 
ขนาดใหญ ชมถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพ
ของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

                              
บาย นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก
ดานหน่ึงของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค” นําทานเดินทางตอ 
จนกระทั่งถึงหมูบานเลาเทอรบรุนเนนน (Lauterbrunnen) หมูบานในหุบเขาที่เงียบสงบ 
ไดช่ือวาเปนหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณของหมูบานนี้จะเปนนํ้าตกชเตาบ
บาค (Staubbach Falls) น้ําตกที่สวยเปนอันดับตนๆของยุโรป ไหลลงมาจากหนาผากวา 
200 เมตร นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ”เมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิตเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง



 

 

กลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลาง
เทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , 
สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยัง
ใชเปนฉากภาพยนตรไทย เร่ือง วันนี้ที่รอคอย ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิ
เชน นาฬิกาแบรนดเนมช่ือดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอัน
โรแมนติก 

 คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่7       อินเทอรลาเคน – มูลฮูส – ปารีส - ลองเรือชมแมนํ้าแซนน   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

                                     
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมูลฮูส(MULHOUSE) เมืองพรมแดนระหวางสวติเซอรแลนดกับ
ฝร่ังเศส เมืองพรมแดนที่เปนศูนยกลางของการขนสงของสองประเทศน้ี  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางเขาสู “ มหานครปารีส ”  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟ
ดวน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางดวยรถไฟ / ถึงมหา
นครปารีส นําทาน ผานชม มหานครปารีสตั้งอยูบนแมน้ําแซนนบริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแควนอีล-เดอ-ฟรองซ จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2,000 ป ปจจุบันกรงุ
ปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก และ ดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําทาน “ลองเรือชมแมนํ้าแซนน” พรอมชม
ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสราง
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานคร
ที่งดงามแหงหน่ึงของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ 
วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาลี้ด , 
พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ฯลฯ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่8       ปารีส – มองมารต – ขึ้นช้ัน 2 ของหอไอเฟล - พิพิธภัณฑลูฟร   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

                                           
นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร ทาง
เหนือของปารีสและเปนจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” (Bassilica 
of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณสถานที่อุทิศแดชาว
ฝร่ังเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน 
Roman-Byzantine สีขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขามองมารต นําทานชมความงามของวิว 
สวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเปนเนินแหงประวตัิศาสตร และ เนินแหง
ความฝน ของบรรดาศิลปนทั้งหลาย ณ ท่ีแหงน้ีคือ ที่นัดพบของศิลปนมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 
ผลงานศิลปะไดมี การสรางสรรคจากที่น่ีเปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับ



 

 

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตล
ปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของท่ีระลึกตางๆ นําทานขึ้นลฟิทสู
ช้ัน 2 ของหอไอเฟล พรอมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                                       
บาย จากน้ันนําทานเดินทางเพ่ือเขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (ไกดประจํา
พิพิธภัณฑ คอยบรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพิพิธภัณฑ) เปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและ
ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลกเปนสถานที่ต้ังแสดงศิลปวตัถุนบัชิ้นไมถวน เดิมลูฟรเปน
พระราชวัง แตตอมาเมื่อราชสํานักยายไปที่ แวรซายสก็ไดกลายเปนพิธภัณฑ ภายในจัดแสดง
ศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซา ของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�นวีนัส เดอมิโล, 
รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขาตรงกลางครอบไวดวยปรามิด
กระจก ซึ่งเพ่ิงกอสรางเพ่ิมเติมขึ้นมาในป ค.ศ.1989 นําทานผานชมลานประวัตศิาสตร 
“ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต  ถูกตัดสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ชมถนนแหงแฟชั่น“ ชองเอลิเซ ” 
(Champs-Elysees) ที่ม ีความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมร่ืนไปดวยตนเมเปم�ลตล  อดสองขาง
ทางและถือวาเปนถนนทีต่ิดอันดับสวยที่สุดในโลก ใหทานไดถายภาพคูกับ “หอไอเฟล” 
สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc 
de Triomphe  สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่9       ปารีส – พระราชวังแวรซายย - Duty Free - ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

                                                  
นําทานเขาชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวรซายย”  ไกดประจําพระราชวงัคอย
บรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพระราชวัง จัดเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุค
ปจจุบัน เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท และสวนดอกไมท่ีมีการตกแตงไวอยาง
สวยงามผูท่ีกอสรางพระราชวังแวรซายส ที่งดงามแหงน้ี คือ พระเจาหลุยสที่ 14 ของ
ฝร่ังเศส  พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพ้ืนที่ประมาณถึง 37,000 ไร แตปจจุบนัน้ันพื้นท่ี  
บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอ่ืนจึงเหลือพ้ืนที่เพียง 5,500 ไรแตอยางไรก็ตาม
พระราชวังแวรซายส ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา  นําทานชมหองหับ
ตางๆ ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ  อาทิเชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส, 
หองนโปเลียน, หองอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร Hall of Mirrors แตละหองของ
พระราชวังลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรคาแกการ
ยกยอง ใหเปนพระราชวังที่งดงามลํ้าคาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ชมหองประวตัิศาสตรเม่ือคราวที่
พระยาโกษาธิบดี(ปาน)เขาเฝ�าราชสํานักฝร่ังเศส นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ Duty 
Free อิสระกับการ ชอปปم�งสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม 
เสื้อผากระเป�า เครื่องสําอาง จากน้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลารี-
ลาฟาแยตต Galerie Lafayette 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie 

Lafayette 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Marriott Hotels Paris ที่พักระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วนัที่10     ปารีส – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหาร เดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืน

ภาษีกอนการเช็คอนิ อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931 
 
วนัที่11      กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทาง
คณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคญั 

 

อัตราคาบริการ 

ชวงเวลาเดินทาง ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป 

พักกับ
ผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว /  
หอง 

จายเพ่ิม 

 

ส.ค.-ธ.ค. 2562 115,900 115,900 111,900 25,900 

14-24 พ.ย. 2562 109,900 109,900 105,900 25,900 

26 ธ.ค.-05 ม.ค. 
2563 

125,900 125,900 121,900 26,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลงั) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป

ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขา
พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หาก

ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม ** 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
 ทิปหัวหนาทัวร  
 น้ําด่ืมวันละ 2 ขวด 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทุก

ครั้ง) หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหาย
ได)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระขึ้นหองพักได
ดวยตัวเอง ***  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 
ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถา
ทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ

 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ 15 
ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปใน
การยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษทัตองขอ

สงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนด

ออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 
 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออก

เดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 
-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ิน

แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 



 

 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-
60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 
-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ

ทานจะตองโดนคามัดจาํหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทาน
เขาใจ 
หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก

ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุป
ที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจํา
ทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของ
ราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 

รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลข
บัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ



 

 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของ
บริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอม
หรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 


