
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

      กาํหนดการเดินทาง 

     เทศกาลปีใหม่ 28ธ.ค.-06ม.ค. // 29ธ.ค.-07ม.ค. 2566 
( กรุณาสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

 

วนัที่2       โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 

       เขตเมืองเก่า – นํ้าพุเทรวี ่– บันไดสเปน - แตร์นี  

02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR839 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 

08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินกาตา้ร์

แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR131 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี 

หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้วนําท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome 

เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซี

โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ

ประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 

2,800 ปี นําคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐ

วาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุด

ในโลก ” นําท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปี

เตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชมภายในมหา

วิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่

อาจเขา้ชมได ้หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเขา้ชมยาว

มากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆ

ในโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และสําคัญ

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%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


 

 

ท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บ

การออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นําท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดับประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอก

มากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไวบ้นตัก 

จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานท่ีสําคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จตุัรัสเวเน

เซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผา่นชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของ 

มุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี 

“ประตูชยัคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอย

ของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” นาํท่านถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 

ใน  7 ส่ิ งมหัศจรรย์ของโลก  ส นามกีฬ า

กลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบ

สมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็น

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการ

สร้างขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่าง

ท าง  ท่ าน จ ะ ส าม า ร ถ ช ม ค ว าม ง ด ง า ม

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม นาํท่าน

ท่านชมความสวยงามของ “นํ้ าพุเทรว่ี” ซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม นํ้ าพุแห่ง

น้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยีย่ม

ชมนํ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง นาํท่านเดินทางต่อไปยงั 

“ ย่านบนัไดสเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบ

ของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็น

ท่ีระลึก นาํทา่นออกเดินทางสู่ “เมืองแตร์นี” เมืองทางตอนใตข้องแควน้อุมเบรีย ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี :     Hotel Garden Terni  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3        แตร์น ี- ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่ฟลอเรนซ์ - เมสเตร้  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

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


 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้า

ชม ความม มหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ ง

เมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกใน

ยุคกลาง สําหรับหอเอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสา

หินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงั

แห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วน

สาเหตุท่ีเอียง นั้ นเกิดขึ้นหลังจากเม่ือสร้าง

เสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหน่ึง เม่ือวดัดู

ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 

ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญ

สูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 นําท่านเดิน

เท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชม “จตุัรัสเพียซซ่าซิน

ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของ

เมืองท่ี “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” 

หรือ “ดูโอโม่ฟลอเรนซ์”เป็นวิหารท่ีมียอด

โดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอ

เรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมือง

ชม “โบสถซ์ันตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึง

ใช้เป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือก้องโลก 

“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชมจตุัรัสเดลลาซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ท่ี

มีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ 

ไมเคิล แองเจโล่  จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมือง เมสเตร้ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัท่ี :   NH Lagoona Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่4        เมสเตร้ - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค – มิลาน – ดูโอโม - โคโม่ 

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


 

 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  นําท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในดา้นของความ

เจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปะท่ี

ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 

เมืองแห่งสายนํ้ า เมืองแห่งสะพาน และ 

เมืองแห่งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ 

“ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบ

เซ็นไทน์ท่ี “ ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก 

ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนังดงาม 

ใหท้่านไดส้ัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโร

แ ม น ติ ก โ ด ย ก าร  “ นั่ ง เรื อ ก อ น โ ด ร่ า” 

Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนําท่านเดินทางกลบัสู่ 

“เมืองเวนิส-เมสเตร้”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ “เมืองมิลาน” นําท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุด

ของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 ปี 

ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิค

เตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก

“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2” ท่ีใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสก

ลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, 

Moschino , Versace ฯลฯ จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองโคโม่ (Como) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัท่ี :   Cruise Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 
วนัที่5        โคโม่ – หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ - อนิเทอร์ลาเก้น 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

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


 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิเซลท์วาลด”์ Iseltwald เป็นหมู่บา้นเลก็ๆแห่งหน่ึงในสถานท่ีถ่าย

ทาํซีร่ียช่ื์อดงั Crash Landing On You ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเบรียนส์ Lake Brienz  ในหมู่บา้น ยงัคงความสงบ

และสวยงามไวเ้ป็นอย่างมาก บ้านเรือนของท่ีน่ีจะเป็นสไตล์ สวิสชาเลย์ Swiss Chalet  บ้านเรือนสร้างจากไม้

หลังคาทรงจัว่ มีธรรมชาติอนัสวยงามจาก

ต้น ไม้  แล ะ ด อก ไม้ สี สั น ส ด ใส  แ ม่ นํ้ า

เบรียนส์ ก็มีสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สวยงาม เม่ือ

นํ าทุ ก อย่ างม าผ ส ม กัน  เกิ ด เป็ น ภ าพ ท่ี

ส ว ย ง า ม ร า ว กั บ ภ า พ ว า ด แ ล ะ ทํ า ใ ห้

นกัท่องเท่ียวต่างตกหลมุรักสถานท่ีแห่งน้ี   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองอินเทอร์

ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์

ลนัดป์ระเทศสวิสเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสอง

แห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือ

ช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม

ช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า อิสระกบัอาหารม้ือคํ่าตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี :  Hotel Metropole / THE HEY HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่6        อนิเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 



 

 

              ถํา้นํ้าแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บา้นท่ีน่ารักระหว่างเส้นทางนําท่านชมวิว

นํ้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นาํท่าน

เขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง สายท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้งกว่าปกติเพื่อ

ชมธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนาํท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” 

ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป นาํท่านเปล่ียน

ข บ วน รถ ไฟ  (Cog Wheel) ณ  “ส ถ านี

ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟท่ีจะนําท่านเดินทาง

ลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ท่ี

ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟท่ีสูง

ท่ี สุ ดใน ยุโรป ” บ น ยอดเข าจุง เฟ ราท่ี มี

ความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่า

ระดับนํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงได้รับการ

ยกย่องว่าเป็น  Top of Europe เม่ือขบ วน

รถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้น

นาํท่านเขา้ชม “ถํ้านํ้ าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํ้ าแข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารนํ้ าแข็ง 

30 เมตร ใหท้่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านโดยสารลิฟตข์ึ้นสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะดา้น

นอก “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํ้ าแข็ง” ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํ้ าแข็ง Aletsch ท่ี

ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มท่ี สําหรับ

ภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการ

เก่ียวกับประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, 

ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกา

และร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถ

ส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจาก

ยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงเขาด้วย

รถไฟ  ฟั น เฟื องสู่ ส ถ านี ไอ เก อร์ (Eiger) 



 

 

เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเชา้ไฟฟ้า “นาํท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ( THE V-CABLEWAY)” 

ลงสู่สถานีกริลเดลวาลว์กรุนด์ ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีก

เมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัใน

ดา้นการคมนาคม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :   Novotel Dijon Sud / Mercure Dijon Clemenceau   หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่7         ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – มองมาร์ต - ล่องเรือชมแม่นํ้าแซนน์ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ”  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A 

Grande Vitesse ด้ ว ย ค ว า ม เร็ ว ก ว่ า  3 0 0 

กิ โล เม ต รต่ อ ชั่ วโม ง  ท่ าน จะ ไ ด้ช ม วิ ว

สวยงามระหว่างทาง และเปล่ียนบรรยากาศ 

การเดินทางดว้ยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่ าน เดิน ท างเข้า สู่  “ย่าน ม องม าร์ต” 

(Montmarte) เป็ น เนิน เขา ท างเหนื อของ

ปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม 

“มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre 

Coeur)  ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ี

อุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงคราม

กบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์

โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี

ขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต 

นําท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส 

ท่ีแห่งน้ีย ังเปรียบได้กับว่าเป็น เนินแห่ง

ความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้ งหลาย ณ ท่ี

แห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจาํนวนมาก อิสระ

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


 

 

ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้าน

กาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ นาํท่าน “ล่องเรือชมแม่นํ้ า

แซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ย

ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของ

โลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑล์ูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , 

พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บอ็ง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  Novotel Paris Pont de Sèvres หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่8        ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายย์ - เข้าชมพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour - ขึน้หอไอเฟล 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  นําท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย”์ (ไกด์ประจาํพระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ี

สําคญัๆของพระราชวงั)  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความ

สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน

ดอกไม้ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท่ี้

ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่ง

น้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส นํา

ท่านชมห้องต่างๆ ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง

ตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, 

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


 

 

หอ้งวีนสั, หอ้งนโปเลียน, หอ้งอพอลโล, ฮอลลอ์อฟมิเรอร์ Hall of Mirrors   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางเพื่อ เขา้ชมภายใน “พิพิธภณัฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจาํพิพิธภณัฑ์ คอย

บรรยายตามจุดต่างท่ีสําคญัๆของพิพิธภณัฑ)์  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สําคญัและยิ่งใหญ่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดงศิลปวตัถุนับช้ินไม่ถว้น ภายในจดั

แสดงศิลปวตัถุช้ินสําคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน

วีนสั เดอมิโล, รูปแกะสลกัทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ นาํท่านข้ึนลิฟทสู่์ชั้น 

2 ของหอไอเฟล, หอไอเฟลเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดังท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โลก ตั้งช่ือตาม “กุสตาฟ ไอเฟล” สถาปนิกและวิศวกรชั้นนาํของฝร่ังเศส ซ่ึงเป็น

ผูอ้อกแบบหอคอยน้ี หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของงานแสดงสินคา้

โลก ในปี ค.ศ. 1889 พร้อมชมวิวสุดสวยของมหานครปารีสจากมุมสูง  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  Novotel Paris Pont de Sèvres หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

  

วนัที่9       ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปป้ิงจุใน 1 วนัเต็ม – เดินทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ 

นํ้าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองสาํอาง  

เท่ียง อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

คํ่า อิสระกบัอาหารม้ือคํ่าตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

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


 

 

ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 038 

วนัที่10        กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

08.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 838 

18.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 

เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ําทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั*** 
 

 

อตัราค่าบริการ  

   กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

  พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

    เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี 

    พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

       เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี 

      พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

    พกัเด่ียว 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 

อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 

3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (16 ยโูร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

(เสริมเตียง) 

    28ธ.ค.-06ม.ค. 66 109,900 109,900 109,900     29,900 

    29ธ.ค.-07ม.ค. 66 109,900 109,900 109,900     29,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้

ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย

ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี

ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 



 

 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ

ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง

เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี

จะสาํรองยานพาหนะ 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  



 

 

• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ

แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ

การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั

เดินทาง (ตัวจริง) 

• สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากว่า 20 ปี) 

• สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

คร้ัง  



 

 

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 

 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 


