
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 22425 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม-มีนาคม 2565 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วนัที่2        มิวนิค – ฮัลล์สตทัท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปป้ิง 
02.00 น. ออกเดินทางสู่มิวนิคประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR059 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นาํท่านออก

เดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท”์ (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตทัท์ นาํท่านชมเมืองฮลัล์สตทัท ์
เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย 
“ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงาม
ประดับอยู่เ ชิงเขา “ดัคชไตน์” ดินแดนท่ี
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัล์สตทัท,์ โก
เซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น 
ร ว ม กัน เ ป็ น ศู น ย์ก ล า ง ข อ ง  “อิ น เ น อ ร์
ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้น
ในบริเวณน้ีร่ํารวยเพราะเหมืองเกลือท่ีทาํกนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุคสําริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน นาํท่าน
เท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคงยึดติด
กบัจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทวัร์จะนาํ
ท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยู่ทา้ย
หมู่บา้นระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและ
ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชม
วิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือ
เขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) 
จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 



 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg) นาํท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์

ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหวา่งทาง นาํท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบา
รอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็น
สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 1997 นาํท่านเดินเขา้ชม “สวนมิราเบลล”์ (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิรา
เบลล ์ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงคข์องเจา้ชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาวและนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้น
นาํท่านเดินขา้มสะพานแม่นํ้ าซอลซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับา้น
ของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบา้น Hagenauer Haus เลขท่ี 9 จากนั้นนาํท่านชมสถานท่ีท่ีสําคญัๆ ของ
เมืองเก่าท่ีท่านต้องต่ืนตาต่ืนใจกับความงดงามของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่าน
สนุกสนานกบัการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, สินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนม
และซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :     Austria Trend Hotel, Salzburg หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่3       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี  
   รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วหิารเอททอล – ฟุสเซ่น 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้” (Berchtesgaden) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยงัเป็นเส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใชเ้ลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนให้เป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้และการสาํรวจหาเกลือและสินแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้าง
อาคารในรูปแบบบาวาเ รียตอนบน ท่ี มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูน
สไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐาน
บญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้
แวะชมววิความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิค
ซี” (Konigssee) กล่าวกันว่าทะเลสาบโค
นิคส์เป็นทะเลสาบท่ีมีนํ้ าใสบริสุทธ์ิมาก
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ท่ีสุดในประเทศเยอรมนั ในทะเลสาบแห่งน้ีจึงอนุญาติให้เรือท่ีใชเ้คร่ืองยนตไ์ฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นท่ีสามารถใช้
สัญจรได ้  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเท่ียวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเท่ียวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ย

ขุนเขาและสายนํ้ าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (The Church of St. Sebastian) คริสตจกัรนิกาย
โรมันคาทอลิกท่ีมักปรากฏบนโปสการ์ด
และไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพ
และเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้งของโบสถ์มี
ความสวยงามและมีภูมิทศัน์สําหรับการวาด
ภ า พ  นํ า ท่ า น อ อ ก  เ ดิ น ท า ง มุ่ ง ห น้ า สู่ 
“หมู่บา้นโอเบอรามาเกา” (Oberammergau) 
หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีงดงามด้วยภาพเขียนสีบน
ผนังบ้านเรือน มี เ น้ือหาเ ก่ียวกับคริสต์
ศาสนาทัว่ทั้งเมือง ในตวัเมืองมีร้านคา้ของท่ี
ระลึก, สินคา้แฟชัน่, ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองน้ีมีช่ือเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีจดังานคริสต์นาฏกรรม “The 
Passion Play” ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนัจดัชข้ึนทุกๆสิบปี เพราะเหตุน้ีจึงมีร้านค้าท่ีจาํหน่ายสินค้าของท่ีระลึก
สําหรับศาสนิกชนอยู่มากมายโดยเฉพาะงานแกะสลกัจากไม ้มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศท่ี
คลาสสิกในหมู่บา้นแห่งน้ี นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหวา่งเส้นทางแวะชมสํานกัสงฆแ์ห่งเมือง เอททลั 
(Kloster Ettal) ไดรั้บการข้ึนทะเบียน UNESCO สํานกัสงฆแ์ห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจาํปี
ของนกับุญวทิาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมนั / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   Hirsch Hotel Fussen หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่4         ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลกิเทนสไตน์ – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเขา้ชมภายใน “ปราสาทนอยชวานช
ไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจา้หญิงนิทรา แห่ง ดีสนียแ์ลนด์ 
ตวัปราสาทซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย
ประเทศเยอรมนีสร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิก
ท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตวั
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ปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษสู์งกวา่200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่นํ้ าพอลลทัสมควรแก่เวลานาํคณะ
ลงจากปราสาท (*กรณีคิวการเขา้ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการนาํท่านไป
ถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนาํท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ

ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีป
ยุโรปกลางมีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบั
ประเทศออสเตรียและด้านตะวนัตกติดกับ
สวิตเซอร์แลนด์ถึงแมป้ระเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมายเป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ี
ท่องเท่ียวในยุโรปทั้ งหมดนอกจากน้ีลิก
เตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกีฬาฤดู
หนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศ
ท่ีเก็บภาษีตํ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย นาํท่าน
ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่งกลางเมืองคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกแอล์ปมียอด
เขาเขานอ้ยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ คาสิโนฯลฯ 
เมืองน้ีแหละคือสวิสฯ แบบสุดๆอย่างท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้
สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงั,  มีดพบัสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถเดินเล่นถ่ายภาพกับ
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติกไดต้ามสบาย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   THE HEY HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

วนัที่5       อนิเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

   ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดจีอง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมท่ีพกั 
นาํท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บ
รุนเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บ้านท่ีน่ารัก
ระหวา่งเส้นทางนาํท่านชมวิวนํ้ าตกชเตาบ์
บาค (Staubbach Waterfall) ท่ีไหลลงมา
จากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของ
หมู่บา้นแห่งน้ี นาํท่านเขา้สู่สถานีรถไฟเลา
เทอร์บรุนเนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง สาย
ท่องเท่ียวขบวนพิเศษ ท่ีมีกระจกกวา้งกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของ
สวติเซอร์แลนด ์เพื่อนาํท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” เป็นพื้นท่ี “มรดก
โลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป นาํท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” รถไฟ
ท่ีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา่ “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกวา่ระดบันํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นนาํท่านเขา้ชม “ถํ้านํ้ าแข็ง 1,000 
ปี”  ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํ้ าแข็งท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารนํ้ าแข็ง 30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ี
ระลึก จากนั้นนาํท่านโดยสารลิฟตข้ึ์นสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก “ชมกลาเซียร์ หรือ ธาร
นํ้ าแข็ง” ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์
(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาใหทุ้กท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเต็มท่ี สําหรับภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมี
ห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวติัการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจาํหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้าน
จาํหน่ายของท่ีระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นท่ีระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบน
ยอดเขา Panorama Restaurant 

บ่าย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงเขาด้วย
รถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) 
เปล่ียนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า “นํา
ท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ 
( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริล
เดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดี



 

จอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   Hotel Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6         ดจีอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ – City Tour 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส / ถึงมหานครปารีส นาํท่าน ผา่นชม 

มหานครปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้ าสมยัแห่ง
หน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํให้กรุงปารีส
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเขา้ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย์” (ไกด์ประจาํพระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ี
สําคญัๆของพระราชวงั)  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะความ
สวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวน
ดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท่ี้
ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่ง
น้ี คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส   นาํ
ท่านชมห้องต่างๆ ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจงตามช่ือเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้อง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนสั, ห้องนโปเลียน, ห้องอ
พอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors นาํท่าน “ล่องเรือชมแม่นํ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีสําคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์
ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวาล้ีด , 
พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ นาํผา่นชม “ จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่
“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือ
วา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก นาํท่านถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานคร
ปารีส บริเวณ“จตุัรัสทรอคาเดโร” จากนั้น นาํท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยั
ชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.180 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :  Hotel Mercure Paris La Défense หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่7         ปารีส - Duty Free – ห้างลาฟาแยต 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ 

นํ้ าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองสําอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ีห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-
ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 040 
23.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

 

  

วนัที่8        ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – เดนิทางกลบั 
02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นสาํคญั 

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


 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา)  
กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

      พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
  พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปีพกักบั 
     ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

22 – 29 ม.ค. 65 65,900 65,900 65,900 18,900 
02 – 09 ก.พ. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 
12 – 19 ก.พ. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 
12 – 19 มี.ค. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 
19 – 26 มี.ค. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 

   26 มี.ค.–02 เม.ย. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ยโูร*** 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 35,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

 



 

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
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 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  



 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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