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      ก ำหนดกำรเดนิทำง 
     ตุลำคม 2565 – มนีำคม 2566 

( กรณุำส ำรองทีน่ัง่ลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 8 สปัดำหเ์พือ่ควำมสะดวกในกำรยืน่วซีำ่) 
วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 8 เคำน์เตอร์S ของสำย กำรบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทำงสู่อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069 

 
วันที่2        โรม – นครรัฐวำติกัน – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 
        เขตเมืองเก่ำ – น  ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปรำโต้ 
05.15 น. เดินทำงถึงประเทศตุรกี ให้ท่ำนแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
08.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโรม ประเทศอิตำลี โดยเที่ยวบินที่ TK1861 
10.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกรุงโรม ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำนศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลำซีโอและประเทศ
อิตำลี ตั งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ มี
ประวัติศำสตร์ยำวนำนมำกกว่ำ 2 ,800 ปี 
น ำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ นครรัฐวำติกัน ” 
“ ประเทศเอกรำช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุด
ในโลก  ” น ำท่ำนเข้ำชมภำยในของ “มหำ
วิหำรเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในกำรงด
กำรเข้ำชมภำยในมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ใน
กรณี มีกำรจัดงำนพิธีต่ำงๆ ซึ่งไม่อำจเข้ำชม
ได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในกำรเข้ำชมยำว
มำกเพื่อไม่ให้ เป็นผลกระทบกับรำยกำร
ท่อง เที่ ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์  ซึ่ ง เป็น
สิ่งก่อสร้ำงที่ใหญ่และส ำคัญที่สุดในนครรัฐ
วำติกัน เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศำสน
จักรโรมันคำทอลิกที่มีขนำด “ ใหญ่ที่สุดใน
โลก ” ได้รับกำรออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” น ำท่ำนเข้ำสู่ภำยในมหำวิหำรซึ่ง
ประดับประดำไปด้วยงำนศิลปะชิ น เอก
มำกมำย อำทิเช่น “ ปิเอต้ำ ” ( The Pieta ) 
รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมำรีอุ้มพระศพ
ของพระเยซูเจ้ำไว้บนตัก จำกนั นรถโค้ชแล่น
ผ่ ำ น สถ ำนที่ ส ำ คัญต่ ำ ง ๆ  พ ร้ อ ม ชม

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%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
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


 

สถำปัตยกรรมอันเก่ำแก่ภำยในกรุงโรม อำทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม 
ผ่ำนชมระเบียงปำลำสโซ สถำนที่ใช้กล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ  “ อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็ม
มำนูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นพระบิดำของชำ   อิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มำของ 
“ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั นผ่ำนชมร่องรอยของศูนย์กลำงแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” 
น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ “สนำมกีฬำโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนำมกีฬำกลำงแจ้งขนำดใหญ่ที่มี
โครงสร้ำงเกือบสมบูรณ์ตั งอยู่ใจกลำงกรุงโรม  โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีกำรสร้ำงขึ นมำ
ในสมัยอำณำจักรโรมัน ระหว่ำงทำง ท่ำนจะสำมำรถชมควำมงดงำมสถำปัตยกรรมอันเก่ำแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย น ำท่ำนท่ำนชมควำมสวยงำมของ  “น  ำพุ
เทรว่ี” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม 
น  ำพุแห่งนี  เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจำก
ภำพยนตร์ เ รื่ อ ง  "  Three Coins in the 
Fountain " นักท่องเที่ยวที่ ได้ เดินทำงมำ
เย่ียมชมน  ำพุแห่งนี มีควำมเชื่อกันว่ำ กำรโยน
เหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมำเยือนกรุงโรม
อีกครั ง น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง “ ย่ำนบันได
สเปน ” สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็น
สัญลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งของกรุงโรม  เป็น
สถำนที่นัดพบของหนุ่มสำววัยรุ่นของอิตำลีซึ่งในเขตบริเวณนี เต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมโรมันที่สวยงำม ให้ท่ำนได้
ถ่ำยภำพไว้เป็นที่ระลึก น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองปรำโต”้ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื อค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   
พักที่ :     Hotel Miro หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3        เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ - ปิซ่ำ - หอเอนเมืองปิซ่ำ – เมสเตร้ – เกำะเวนิส 
                  สะพำนถอนลมหำยใจ – จัตุรัสซำนมำโค - วิหำรเซ็นต์มำร์ค - ล่องเรือกอนโดล่ำ*** 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของ
โรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองปิซ่ำ” เพื่อเข้ำ
ชมควำมมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิ
ซ่ำ” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลำง 
ส ำหรับหอเอนปิซ่ำนี  ภำยในมีเสำหินอ่อนที
สลักลวดลำยด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุค
ได้สลักลวดลำยไว้สวยงำมมำก ส่วนสำเหตุ
ที่เอียง นั นเกิดขึ นหลังจำกเมื่อสร้ำงเสร็จแล้ว 
ฐำนได้ทรุดไปข้ำงหนึ่ง เมื่อวัดดูปรำกฏว่ำ
เอียงออกจำกแนวดิ่งของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี  

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


 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนลงเรือเข้ำสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตำลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้ำนของควำม

เจริญรุ่งเรืองทำงประวัติศำสตร์และศิลปะที่
ได้รับฉำยำว่ำ รำชินีแห่งทะเลอำเดรียตริก 
เมืองแห่งสำยน  ำ เมืองแห่งสะพำน และ เมือง
แห่งแสงสว่ำง ชมควำมสวยงำมของ “ โบสถ์
เซนต์มำร์ค ” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่  
“ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดำ
ด้วยโมเสกทองค ำอันงดงำม ให้ท่ำนได้
สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติก
โดยกำร “ นั่งเรือกอนโดร่ำ” Gondora 
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก(ไม่รวมในรำยกำร
ทัวร์กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์) จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื อค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 
พักที่ :   Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่4         เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลำเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ผ่ำนชมเมืองต่ำงๆระหว่ำงทำง ซึ่งเป็นบริเวณ
ดินแดนทะเลสำบของประเทศอิตำลีถึง “เมือง
โคโม” เดินทำงข้ำมพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ 
ระหว่ำงทำงชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม ผ่ำน 
เมืองลูกำโน ที่อยู่ ในภำคใต้ของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมือง
นั นถูกล้อมรอบด้วยภูเขำจ ำนวนมำก อีกทั ง
ยังตั งอยู่ริม  “ทะเลสำบลูกำโน” ที่ตั งอยู่
ร ะ ห ว่ ำ ง พ ร ม แ ด น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์-อิตำลี 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

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


 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองอินเทอร์ลำเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 
แห่งกลำงเมือง ตั งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสอง
แ ห่ ง คื อ  Thunersee แ ล ะ  Brienzersee 
ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอันลือชื่อ , 
นำฬิกำดอกไม้ , สถำนคำสิโน ฯลฯ ให้ท่ำน
ได้อิสระกับกำรเลือกซื อสินค้ำสวิสฯ อำทิ
เช่น นำฬิกำแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อค
โกแลต ฯลฯ และ เดิน เล่นถ่ำยภำพกับ
บรรยำกำศอันโรแมนติก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำ
สู่ที่พัก 

ค่ ำ อิสระกับอำหำรมื อค่ ำตำมอัธยำศัยเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้งของทุกท่ำน 

พักที่ :  THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5       อินเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ  

   ถ  ำน  ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน” ท่ำนจะได้ชมวิวหมู่บ้ำนที่น่ำรักระหว่ำงเส้นทำงน ำท่ำนชมวิว
น  ำตกชเตำบ์บำค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมำจำกหน้ำผำเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่งนี  น ำท่ำน
เข้ำสู่สถำนีรถไฟเลำเทอร์บรุนเนน โดยสำร
รถไฟฟันเฟือง สำยท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่
มีกระจกกว้ำงกว่ำปกติเพื่อชมธรรมชำติ
ของเทือกเขำแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อันงดงำม
ของสวิตเซอร์แลนด์  เพื่อน ำท่ำนพิชิต 
“ยอดเขำจุงเฟรำ” ที่ได้ชื่อว่ำ “สถำนีรถไฟ
ที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื นที่  “มรดกโลก” 
ทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป น ำท่ำน
เปลี่ ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ 
“สถำนีไคลน์ไชเด็ค”  รถไฟที่จะน ำท่ำน
เดินทำงลอดอุโมงค์ที่ชำวสวิสฯได้ขุดเจำะไว้
ที่ควำมสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขำจุงเฟรำที่มีควำมหมำยว่ำ “สำวน้อย” ที่มี
ควำมสูงกว่ำระดับน  ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทำงถึง
สถำนีจุงเฟรำแล้ว จำกนั นน ำท่ำนเข้ำชม “ถ  ำน  ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอำยเุก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลักน  ำแข็งที่
สวยงำมอยู่ใต้ธำรน  ำแข็ง 30 เมตร ให้ท่ำนเก็บภำพเป็นที่ระลึก จำกนั นน ำท่ำนโดยสำรลิฟต์ขึ นสู่ชั นบนของอำคำร



 

เพื่อเดินออกสู่ลำนหิมะด้ำนนอก “ชมกลำเซียร์ หรือ ธำรน  ำแข็ง” ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของ
ของธำรน  ำแข็ง Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์(มรดกโลกทำงธรรมชำติ) มีเวลำให้ทุกท่ำนสนุกสนำนบนลำน
หิมะอย่ำงเต็มที่ ส ำหรับภำยในตัวอำคำรจุงเฟรำยังมีห้องนิศรรษกำรเกี่ยวกับประวัติกำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, 
ร้ำนจ ำหน่ำยช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคนพิเศษเพื่อ
เป็นที่ระลึกจำกยอดเขำแห่งนี ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ Panorama Restaurant 
บ่ำย ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงเขำด้วย

รถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนี ไอเกอร์  (Eiger) 
เปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นกระเช้ำไฟฟ้ำ “น ำ
ท่ำนโดยสำรกระเช้ำชมวิวเทือกเขำแอล์ป ( 
THE V-CABLEWAY)”  ลงสู่ สถำนีกริล
เดลวำล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลำเพียง 12 นำที
เท่ำนั น จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองดี
จอง” ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงำมของ
ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้น
เบอร์กันดี และยังเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญใน
ด้ำนกำรคมนำคม 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื อค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
พักที่ :   Ibis Gare Hotel Dijon  / Novotel Dijon Sud หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่6         ดีจอง - ปำรีส – เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยย์ – ล่องเรือชมแม่น  ำแซนน์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “ มหำนครปำรีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ถึงมหำนครปำรีส น ำท่ำน 

ผ่ำนชม มหำนครปำรีส  ตั งอยู่บนแม่น  ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลำงแคว้นอีล-เดอ-
ฟรองซ์ จำกกำรตั งถิ่นฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปำรีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ล  ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้
กรุงปำรีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   

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%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


 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชมควำมสวยงำมภำยใน “ พระรำชวังแวร์ซำยย์” (ไกด์ประจ ำพระรำชวังคอยบรรยำยตำมจุดต่ำงที่
ส ำคัญๆของพระรำชวัง)  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพรำะควำม
สวยงำมใหญ่โตของตัวปรำสำท  และสวน
ดอกไม้ที่มีกำรตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำม  ผู้ที่
ก่อสร้ำงพระรำชวังแวร์ซำยส์ ที่งดงำมแห่ง
นี  คือ พระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส   น ำ
ท่ำนชมห้องต่ำงๆ  ที่ตกแต่งอย่ำง วิจิตร
บรรจงตำมชื่อเทพเจ้ำต่ำงๆ  อำทิเช่น ห้อง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอ
พอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์  Hall of Mirrors 
จำกนั นน ำท่ำน “ล่องเรือชมแม่น  ำแซนน์” 
พร้อมชมชมสถำนที่ส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสองฝั่งของแม่น  ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสร้ำงภำพให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครที่งดงำมแห่งหนึ่งของโลก อำทิเช่น 
หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศำลำว่ำกำร โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกำะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดำม , พิพิธภัณฑ์
ออร์เซย์ , แซงวำลี ด , พระรำชวังบูร์บ็อง ,สะพำนอเล็กซำนเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื อค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
พักที่ :  Hôtel Mercure Paris Vélizy หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่7        ปำรีส – Duty Free – ห้ำงลำฟำแยต – มีเวลำให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทำงกลับ 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ Duty Free อิสระกับกำร ช้อปปิ้งสินค้ำตำมรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนำนำชนิด อำทิ 

น  ำหอม เสื อผ้ำ กระเป๋ำ กระเป๋ำเดินทำง เครื่องส ำอำง  
เที่ยง อิสระกับอำหำรมื อกลำงวันเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้งของทุกท่ำน 

จำกนั นสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้ำงสรรพสินค้ำ แกลลำรี-ลำฟำแยตต ์Galerie Lafayette  
ค่ ำ อิสระกับอำหำรมื อค่ ำตำมอัธยำศัยเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้งของทุกท่ำน 

ได้เวลำนัดหมำย เดินทำงเข้ำสู่สนำมบิน ชำร์ เดอ โกลล์ 

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


 

19.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1828 

 

วันที่8       กรุงเทพฯ 

00.05 น. เดินทำงถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
01.45 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
 

 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั นทั งนี กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ค่ำต๋ัวเครื่องบินชั นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อัน
เป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

4. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทำงไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่ำนต้องซื อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  
ก ำหนดกำรเดินทำง       ผู้ใหญ่ 

    พักห้องละ 2 ท่ำน 
     เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

   เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

      พักเดี่ยว 

07 – 14 ต.ค. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
20 – 27 ต.ค. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
10 – 17 พ.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
22 – 29 พ.ย. 65 59,900 59,900 59,900    12,000 
03 – 10 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900    12,000 
06 – 13 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900    12,000 
19 – 26 ม.ค. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 
24 - 31ม.ค. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 
09 – 16 ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 
23ก.พ.-02มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 
09 – 16 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 
16 – 23 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 
23 – 30 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900    12,000 

* คณะออกเดินทำงได้เมื่อมีจ ำนวนผู้เดินทำงครบ 15 ท่ำนเท่ำนั น * 
** ต้องกำรเดินทำงโดยชั นธุรกิจ (Business Class) กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ** 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน (800 บำท) 
3. ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร) 
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร

พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม ค่ำวซี่ำ+ค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนละ 5,500 บำท 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
6. ค่ำผกผันของภำษีน  ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท เมื่อจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยังบริษัท 
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

2. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเ ข้ำ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี  ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เนื่องจำกบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้อง
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวย
ควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มี
ควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะ
จะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั น มิได้เป็น
ผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ นดังต่อไปนี  



 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั งสิ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำม
จริงเท่ำนั น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 
คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั งหมด 100% 
6. ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองต๋ัวเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วน
นี  เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
ส ำรองยำนพำหนะ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเงินค่ำมัดจ ำที่ต้อง 
กำรันตีที่นั่งกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ
และไม่อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 29 วันขึ นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริกำรทั งหมด 100 % 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำหนังสือเดินทำงว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั น ขนำด 1.5 x 2 นิ ว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำ ไม่ยิ มเห็น

ฟัน ขึ นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณคีำ้ขำย  : หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณชิยห์รอืใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีชื่อผู้เดินทำง หรือ
ส ำเนำใบเสียภำษีร้ำนค้ำ (ภพ.20) อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 
*** กรณพีนกังำนและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ตวัจรงิ)เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงำน พร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณขีำ้รำชกำร: หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงำนพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณนีักเรยีนและนักศกึษำ: หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ตวัจรงิ) เป็นภำษำอังกฤษจำกสถำบันท่ีศึกษำอยู่ 
อำยุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 



 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยูทุ่กหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชอีอมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สำมำรถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝำกประจ ำเพ่ิมเติมในกำรยื่นได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต (เน่ืองจำกประเทศในยุโรปเข้ำร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณำสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
โดยต้องท ำแยกกัน ระบุตำมชื่อผู้เดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้)  *** 
 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั งสองคน 

ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โดยระบุประเทศและ
วันเดินทำง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย ***  

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอืน่เพิ่มเตมิ ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรณุำเตรียมเอกสำรเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกำยสุภำพ ทั งนี ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก  และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั น 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั งนี จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 
 

 

 

 

 



 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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