
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 23922   ( (สอบถามกรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า 

หอเอนเมืองปิซา่ – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค 
ล่องเรือกอนโดล่า – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชติยอดเขาจุงเฟรา 

ถ้้าน้้าแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ 
ล่องเรือแม่น้้าแซนน์ – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 



 

 

ก้าหนดการเดินทาง สิงหาคม – มีนาคม 2566 
( กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า( 

วันแรกของการเดินทาง(1(        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี(อิมิเรตส์( 
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์

สายการบิน อิธีฮัท แอร์ไลน์ โดยมเีจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบิน อิธีฮัท แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EY407 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐ อาหรับอิมิเรตส์ 

 
วันที่สองของการเดินทาง(2(        โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย 
      เขตเมืองเก่า – น้้าพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปิซ่า 
01.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบิน อิธีฮัท แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EY085 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  น้า
ท่านออกเดิน ทาง เข้ าสู่  “กรุ ง โรม ”
(Rome) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
ท า ง ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี 
น้ าคณะท่ าน เดินทาง เข้ า สู่  “ นครรัฐ
วาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐ
อิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” น้าคณะท่านเข้า
ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายใน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัด
งานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับ
รายการทอ่งเทีย่วอืน่ๆในโปรแกรมทัวร์ ซ่ึง
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส้าคัญที่สุดใน
นครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของ
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด 
“ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบ
โดย “ ไมเคิลแองเจลโล  ” น้าท่านเข้าสู่
ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วย
งานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ
เอต้า ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อน
แม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้
บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่
ส้าคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบยีงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ผา่นชม 
“อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็น
สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชม
ความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น้าท่านท่านชมความสวยงามของ “น้้าพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้้าพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จัก
และมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้้าพุ
แห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งน้าท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่าน
บันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของ
หนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่
ระลึก  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร  

พักที่: Galilei Hotel / ที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สามของการเดินทาง(3(       ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส  
 สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น้าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้าชมความม
มหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหินอ่อน สูง 
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จ
เมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส้าหรับ
หอเอนปิซ่านี้ ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วย
ฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงาม
มาก ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง  เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียง
ออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี ้



 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านลงเรอืเขา้สู ่“ เมืองเวนสิ ” หนึ่งในเมืองที่สวย
ที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของ
ความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่
ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่ง
สายน้้า เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง 
เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาด
เล็ก   ประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริ เวณ
ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบน้้าเค็มนี้ตั้งอยู่บริเวณ
ชายฝั่งระหว่างปากแม่น้้าโปกับแม่น้้าพลาวิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 
โดยทั้งเมืองและทะเลสาบได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนตม์ารค์ ” ซ่ึง
เป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองค้าอันงดงาม ให้ท่านได้
สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์(  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่: Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่สี่ของการเดินทาง(4(         เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น้าท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชม
เมืองต่างๆระหว่างทาง ซึ่งเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบ
ของประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางข้ามพรมแดน
สู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
ผ่ า น  เ มื อ ง ลู ก า โ น  ที่ อ ยู่ ใ น ภ า ค ใ ต้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้นถูก
ล้อมรอบด้วยภูเขาจ้านวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริม 
“ทะเลสาบลกูาโน” ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น้าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น  ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านจะได้ เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ  , 
นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรง
นี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลาย
คนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉาก
ภาพยนตร์ไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย ให้
ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ
อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ
, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพ
กับบรรยากาศอันโรแมนติก น้าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก 

ค่้า อิสระกับอาหารมื้อค่้าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 

พักที่: The Hey Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5(      อนิเทอรล์าเคน่ – นัง่รถไฟชมววิพชิติยอดเขาจงุเฟรา 

   ถ้้าน้้าแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น้าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ผ่านชมวิว น้้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมา
จากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า 
“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็น
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog 
Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่
ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่า เป็น  Top of Europe  เข้าชม 
“ถ้้าน้้าแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้้าแข็งที่
สวยงามอยู่ใต้ธารน้้าแข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ
ธารน้้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม ส้าหรับ
ภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา , ร้านจ้าหน่ายช็อคโก



 

 

แลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจาก
ยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น้าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 

(THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์ว
กรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นน้า
ท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่งเป็นอีกเมือง
หนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวง
แห่งแคว้นเบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอ
เนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่ง
มีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด 
จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองที่มี
ความส้าคัญในด้านการคมนาคม 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Hotel ibis Dijon Gare // Hotel ibis Styles Dijon Central   หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วนัทีห่กของการเดนิทาง(6(         ดจีอง – รถไฟดว่น TGV – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายย์  

ล่องเรอืชมแมน่้า้แซนน ์

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น้าท่านออกเดนิทางเขา้สู ่“ มหานครปารสี ” (310ก.ม.( เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส โดยรถไฟดว่น TGV หรอื 
Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และ
เปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟ / ถึง
มหานครปารีส น้าท่าน ผ่านชม มหานครปารีส  
ตั้งอยู่บนแม่น้้าแซนน์บริ เวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้้าสมัยแห่งหนึ่งของ
โลก และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท้าให้
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

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


 

 

บ่าย น้าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจ้าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่
ส้าคัญๆของพระราชวัง  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน  เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัว
ปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่าง
สวยงาม  ผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์  ที่
งดงามแห่ งนี้  คือ  พระเจ้าหลุยส์ที่  14  ของ
ฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ
ถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่  บางส่วนถูก
น้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพื้นที่ เพียง 
5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ซายส์ ก็
ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอ
มา น้าท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอ
คิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, 
ฮอลล์ออฟมิเรอร์(Hall of Mirrors) แต่ละห้อง
ของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟ
รสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส  ควรค่าแก่
การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้้าค่าที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราว
ที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน(  
เข้าเฝ้าราชส้านักฝรั่งเศส  น้าท่าน “ล่องเรือชม
แม่น้้ า แซนน์ ”  พร้อมชม ชมสถานที่ ส้ าคัญ
คู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีส
โดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล, 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์, เกาะเซนต์ หลุยส์, โบสถ์
นอร์ทเตรอดาม, พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์,  แซงวาลี้ด, พระราชวังบูร์บ็อง ,
สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

ค่้า บริการอาหารมื้อค้่า ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษ หอยเอสคาโก้( Escargots au beurre persillé ), สเตก๊
ฝรั่งเศสให้ท่านเลือก อาทิ เนื้อวัว, ปลา ,เป็ด,แกะ (หากร้านทีใ่ช้ประจ้าหยุดหรือทีน่ัง่เต็มขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลี่ยนแปลงรา้นอาหารและเมนู( เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส  

 
พักที่: Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7(        ปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   



 

 

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสงู 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่
สูงที่สดุของเมอืง ชม “มหาวหิารซาเครเกอร”์ (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจาก
สงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน 
- ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่า
บนเนิน เขามองมาร์ต น้าท่านชมความงามของวิว สวย
ของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง
ประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปิน
ทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่
เป็นจ้านวนมาก น้าผ่านชม“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place 
de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย
ปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น “ถนนชองเอลิเซ่ ” 
(Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่
ร่มรื่นไปด้ วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็น
ถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่
กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานคร
ปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc 
de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180  
น้าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด 
อาทิ น้้าหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องส้าอาง 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

บ่าย จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

ค่้า อิสระกับอาหารมื้อค่้าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
พักที่: Best Western CDG Airport Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่แปดของการเดินทาง(8(        ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – อาบูดาบี(อิมิเรทส์(  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 
10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอิธีฮัท แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EY032 
 
วันที่เก้าของการเดินทาง(9(        อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับอิมิเรทส์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง( 
08.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน อิธีฮัท แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR 838 

19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 



 

 

******************************************************************* 
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ( 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 
28ส.ค.-05ก.ย. 65 73,900 73,900 73,900 14,000 
09 – 17 ก.ย. 65 73,900 73,900 73,900 14,000 

23ก.ย.-01ต.ค. 65 73,900 73,900 73,900 14,000 
07 – 15 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
22 – 30 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
12 – 20 พ.ย. 65 73,900 73,900 73,900 14,000 
26พ.ย.04ธ.ค. 65 77,900 77,900 77,900 14,000 
23 – 31 ม.ค. 66 73,900 73,900 73,900 14,000 
10 – 18 ก.พ. 66 73,900 73,900 73,900 14,000 
17 – 25 ก.พ. 66 73,900 73,900 73,900 14,000 
03 – 11 มี.ค. 66 73,900 73,900 73,900 14,000 
17 – 25 มี.ค. 66 73,900 73,900 73,900 14,000 

24มี.ค.-01เม.ย. 66 73,900 73,900 73,900 14,000 
***ต้องการเดนิทางโดยชั้นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหนา้ทีบ่ริษทัฯ*** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
 ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่

มีอุณหภูมิต่้าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อัน
เป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์( หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ
ไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท( 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร( 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวซี่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ
 ทางบรษิทัจะท้าการยืน่วีซา่ของทา่นกต็อ่เมือ่ในคณะมผีูส้า้รองทีน่ัง่ครบ 25 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทตู 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุ โรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในชว่งทีท่่านเดินทางคิววซี่ากรุป๊ในการยื่นวีซา่เต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ้านวย
ความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวีซา่ทอ่งเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่านที่
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 



 

 

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณวีีซา่ทีท่า่นยืน่ไม่ผา่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส้าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัด
จ้าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ้า
ห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหวา่งบรษิัทฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์
ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส้าคัญ(  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยึดคา่ใช้จา่ยทั้งหมด 100% 
 ทางบรษิัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสวุรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส้ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส้ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจา้

กับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มกีารการนัตีคา่มดัจา้ที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซี่า VISA  (ต้องมาโชวต์วัที่สถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มือทกุทา่น( 

 หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่่า้กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเปน็สขีาวเทา่นัน้ ( 1.5 X 2.0 นิว้ จา้นวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  



 

 

 หลกัฐานแสดงสถานะการทา้งาน 1 ชดุ 
* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรับรองการท้างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับัญชอีอมทพัยเ์ทา่นัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัย์และ

เอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทัง้นี้เพือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณท์ส่ดุ(  
* หนังสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูตพรอ้ม Statement  และ สา้เนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส้าเนาที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด้าเนินการขอประมาณ 
3-5 วันท้าการ( 
* เด็กต้องท้าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ้าเภอ 

 สา้เนาบตัรประชาชน หรอื สา้เนาสตูบิัตร 1 ชดุ 
 สา้เนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 สา้เนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบียนหยา่ 1 ชดุ 
 สา้เนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถา้มี( 1 ชดุ 
  การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เปน็การถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทตูมกีารเรียกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความร่วมมอืในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยังประเทศตามทีร่ะบุ
เทา่นัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 
 

 
 
 
 



 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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