
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24966 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรม – นครรฐัวาตกินั – มหาวหิารเซน็ตปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม – น ้าพุเทรวี ่– บนัไดสเปน – ปิซ่า 

หอเอนเมอืงปิซ่า – เมสเตร ้– เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตัุรสัซานมาโค – วหิารเซน็ตม์ารค์ 
ล่องเรอืกอนโดล่า – อนิเทอรล์าเค่น – เดนิเทีย่วชมเมอืง – กรนิเดลวาลด ์– นัง่รถไฟชมววิพชิติยอดเขาจุงเฟ

รา 
ถ ้าน ้าแขง็1,000 ปี – ภตัตาคารชมววิพานอรามา่ – ไคลน์ไชเดค็ – ดจีอง – ปารสี – เขา้พระราชวงัแวรซ์ายย ์

ล่องเรอืแมน่ ้าแซนน์ – มองมารต์ – มหาวหิารซาเครเกอร ์– ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต 
ก าหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 



(กรุณาส ารองทีน่ัง่ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการ
ยืน่วซี่า) 

วนัแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู-อาบูดาบี(อิมิเรตส)์ 
17.00 น. สมาชกิทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4เคาร์

เตอรส์ายการบนิ อธิฮีทั แอรไ์ลน์ โดยมเีจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครื่องบนิ 

19.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรมโดยสายการบนิ อธิฮีทั แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่EY407 
23.25 น. เดนิทางถงึกรุงอาบูดาบ ีประเทศ สหรฐั อาหรบัอมิเิรตส ์

 
วนัท่ีสองของการเดินทาง(2)        โรม-นครรฐัวาติกนั-มหาวิหารเซน็ตปี์เตอร-์โคลอสเซีย 
      เขตเมืองเก่า-น ้าพเุทรว่ี-บนัไดเสปน-ปิซ่า 
02.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิ อธิฮีทั แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่EY085 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟูมชิโิน่ ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่านออกเดนิ
ทางเข้าสู่  “กรุงโรม ”(Rome) เมือง
หลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลา
ซี โอและประ เทศอิตาลี  ตั ้ง อยู่ ทาง
ตอนกลางของประเทศ มปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี น าคณะท่าน
เดินทาง เข้าสู่  “ นครรัฐวาติกัน  ” 
“ ประเทศเอกราช ” หรอื “ รฐัอิสระท่ี
เล็กท่ีสุดในโลก ” น าคณะท่านเข้าชม
ภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร”์ 
(ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิว
ต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทวัร์ 
ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่หญ่และส าคญัที่สุด
ในนครรฐัวาตกินั เป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธ์
ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มี
ขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการ
ออกแบบโดย “ ไมเคลิแองเจลโล ” น า
ท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดบั
ประดาไปดว้ยงานศลิปะชิ้นเอกมากมาย 
อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) รูป
แกะสลกัหนิอ่อนแม่พระมารอีุ้มพระศพ
ของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนัน้รถโคช้
แล่นผ่านสถานที่ส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาท ิ“ จตัุรสัเวเนเซีย ” 

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%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
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


Piazza Venezia จตุรสัทีย่ิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานทีใ่ชก้ล่าวสุนทรพจน์ของ
มุ ส โ ส ลินี ใ น โ อก าสต่ า งๆ  ผ่านชม 
“อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู
เอ็ลท่ี 2” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของ
ชาวอิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะและที่มาของ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนัน้ชม
ร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดโิรมนั
อนัศกัดิส์ทิธิ ์ “โรมนัฟอรัม่” ให้ท่านได้
ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนาม
กีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลก สนามกฬีากลางแจ้งขนาดใหญ่
ที่มโีครงสร้างเกอืบสมบูรณ์ตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโรม  โดยนับเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาด
ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาใน
สมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะ
สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของกรุงโรม 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านท่านชมความสวยงามของ “น ้าพเุทรว่ี” ซึ่งเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของกรุงโรม น ้าพุแห่งนี้ เริม่เป็นที่
รูจ้กัและมชีื่อเสยีงจากภาพยนตรเ์รื่อง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเทีย่วทีไ่ดเ้ดนิทางมาเยีย่ม
ชมน ้าพุแห่งนี้มคีวามเชื่อกนัว่า การโยนเหรยีญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้น าท่านเดินทาง
ต่อไปยงั “ ย่านบนัไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง และเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งของกรุงโรม  
เป็นสถานทีน่ัดพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอติาลซีึ่งในเขตบรเิวณนี้เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัทีส่วยงาม 
ใหท้่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี: Galilei Hotel / ท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีสามของการเดินทาง(3)       ปิซ่า-หอเอนเมืองปิซ่า-เมสเตร้-เกาะเวนิส  
                         สะพานถอนลมหายใจ-จัตุร ัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค-

ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของ
โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” 
เพื่อเข้าชมความมมหัศจรรย์ของ 
“หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้าง
ด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชัน้โดย
เริม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1174 แลว้เสรจ็เมื่อ 
ค.ศ.1350 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 176 ปี ส าหรบัหอเอนปิซ่านี้ ภายในมเีสาหนิอ่อนทสีลกัลวดลายดว้ยฝีมอื
จติรกรชื่อดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก สว่นสาเหตุทีเ่อยีง นัน้เกดิขึน้หลงัจากเมื่อสรา้งเสรจ็แลว้ 
ฐานไดท้รุดไปขา้งหนึ่ง เมื่อวดัดูปรากฏว่าเอยีงออกจากแนวดิง่ของฐานถงึ 14 ฟุต แต่กย็งัไม่ลม้ ยงัคงเอยีง
อยู่เช่นทุกวนันี้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศอติาล ีเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัในดา้นของ
ความเจรญิรุ่งเรอืงทางประวตัศิาสตรแ์ละศลิปะทีไ่ดร้บัฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลอาเดรยีตรกิ เมอืงแห่งสายน ้า 
เมอืงแห่งสะพาน และ เมอืงแห่งแสงสว่าง เมอืงเวนิส ถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเลก็   ประมาณ 
118 เกาะเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยีทะเลสาบน ้าเคม็นี้ตัง้อยู่บรเิวณชายฝัง่ระหว่างปากแม่น ้าโป
กับแม่น ้ าพลาวิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของ
ประเทศอติาล ีโดยทัง้เมอืงและทะเลสาบ
ได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 
1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์
เซนต์มารค์ ” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซน็
ไทน์ที่ “ ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก 
ประดับประดาด้วยโมเสกทองค าอัน
งดงาม ใหท้่านไดส้มัผสัคลองแห่งเว
นิสอนัแสนโรแมนตกิโดยการ “ นัง่
เรอืกอนโดร่า” Gondora ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก(ไมร่วมในรายการทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์  

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

พกัท่ี: Delfino Ambasciatori Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 
 
 



วนัท่ีส่ีของการเดินทาง(4)         เวนิส เมสเตร้-อินเทอรล์าเค่น-เดินเท่ียวชมเมือง 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรมทีพ่กั 

 น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆ
ระหว่างทาง ซึ่งเป็นบริเวณดินแดน
ทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึง “เมือง
โค โม ”  เ ดิ น ท า ง ข้ า มพ ร ม แ ด น สู่
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิว
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม ผ่าน เมืองลูกาโน ท่ี
อ ยู่ ใ น ภ า ค ใ ต้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ในเขตรฐัทีชีโน โดยตวัเมืองนัน้ถกูล้อมรอบด้วยภเูขาจ านวนมาก อีกทัง้ยงัตัง้อยู่ริม 
“ทะเลสาบลูกาโน” ทีต่ ัง้อยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์-อติาล ี

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอรล์าเก้น ” เมอืงหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด์เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืง ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คื อ  Thunersee แ ล ะ  Brienzersee 
ท่ามกลางเทอืกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจุงเฟราอนัลอื
ชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน 
ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด 
อย่างทีห่ลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั และ
ยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตรไ์ทย เรื่อง วนัน้ี
ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกบัการเลือก
ซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนด์
เนมชื่อดัง มีดพับ , ช็อคโกแลต ฯลฯ 
และเดนิเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า อสิระกบัอาหารมือ้ค ่าตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี: The Hey Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีห้าของการเดินทาง(5)      อินเทอรล์าเค่น-นัง่รถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจงุเฟรา 

                    ถ า้น ้าแขง็1,000 ปี-ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า-ไคลน์ไชเดค็-ดี
จอง 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู ่“หมู่บา้นเลาเทอรบ์รุนเนน” ผ่านชมววิ น ้าตกชเตาบบ์าค (Staubbach Waterfall) ทีไ่หลลง
มาจากหน้าผาเสมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี้ จากนัน้นัง่ รถไฟฟันเฟือง สู ่“ยอดเขาจุงเฟรา” ทีไ่ด้
ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” 
เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป เปลีย่นขบวนรถไฟ (Cog 
Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่
ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานี
รถไฟทีส่งูทีสุ่ดในยุโรป” ซึง่ไดร้บัการยก
ย่องว่ า เ ป็น Top of Europe  เข้าชม 
“ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแขง็ที่
สวยงามอยู่ใต้ธารน ้าแขง็ 30 เมตร เกบ็
ภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของธารน ้าแขง็ Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์จากนัน้อสิระทุกท่าน
สนุกสนานบนลานหมิะอย่างเตม็อิม่ ส าหรบัภายในตวัอาคารจุงเฟรายงัมหีอ้งนิศรรษการเกี่ยวกบัประวตักิาร
สรา้งทางรถไฟจุงเฟรา, รา้นจ าหน่ายชอ็คโกแลตลนิน์, รา้นนาฬกิาและรา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ ท่านสามารถ
สง่โปรการด์ถงึคนพเิศษเพือ่เป็นทีร่ะลกึจากยอดเขาแห่งนี้ไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนัน้โดยสารกระเช้าชมววิเทอืกเขา

แ อ ล์ ป  ( THE V-CABLEWAY) ล ง สู่
สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลา
เพยีง 12 นาทีเท่านัน้ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางเขา้สู ่“เมืองดีจอง” ซึง่เป็นอกี
เมอืงหนึ่งทีส่วยงามของประเทศฝรัง่เศส 
อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ีชม
อาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์, 
โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง 
ซึ่ งมีจุดเด่นคือ  การมุงหลังคาด้วย
กระเบื้องสแีดงสด จดัเรยีงเป็นลวดลาย
งดงาม และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี: Hotel ibis Dijon Gare // Hotel ibis Styles Dijon Central  หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 



วนัท่ีหกของการเดินทาง(6)         ดีจอง-รถไฟด่วน TGV-ปารีส-พระราชวงัแวรซ์ายย ์ 
ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส โดยรถไฟ
ด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท่านจะได้ชมวิว
สวยงามระหว่างทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดนิทางด้วย
รถไฟ / ถึงมหานครปารีส น าท่าน  ผ่านชม มหานครปารีส  
ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซนน์บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝรัง่เศสบน
ใจกลางแควน้อลี-เดอ-ฟรองซ์ จากการตัง้ถิน่ฐานมากว่า 2,000 
ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิพลของ
การเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื่อ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ 
ท าใหก้รุงปารสีเป็นหน่ึงในเมอืงทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวรซ์ายย”์ ไกดป์ระจ าพระราชวงัคอยบรรยายตาม
จุดต่างท่ีส าคญัๆของพระราชวงั  จดัเป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน  เพราะความสวยงาม
ใหญ่โตของตวัปราสาท และสวนดอกไมท้ีม่กีารตกแต่งไว้
อย่างสวยงาม ผูท้ีก่่อสรา้งพระราชวงัแวร์ซายส์ ทีง่ดงาม
แห่งนี้ คอื พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ของฝรัง่เศส พระราชวงัใน
อดตีแห่งนี้มพีื้นที่ประมาณถงึ 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันัน้
พืน้ที ่ บางสว่นถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นจงึเหลอืพืน้ที่
เพยีง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็
ยงัคงความงดงามและยิง่ใหญ่อลงัการเสมอมา น าท่าน
ชมหอ้งหบัต่างๆ ทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจงตามชื่อเทพ
เจา้ต่างๆ  อาทเิช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโป
เลียน,  ห้องอพอลโล , ฮอลล์ออฟมิเรอร์(Hall of 
Mirrors) แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมคี่าดว้ยภาพเขยีนสแีบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมอืเอกชาวฝรัง่เศส ควร
ค่าแก่การยกย่องใหเ้ป็นพระราชวงัทีง่ดงามล ้าค่าทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ชมหอ้งประวตัศิาสตรเ์มื่อคราวทีพ่ระ
ยาโกษาธบิด(ีปาน) เขา้เฝ้าราชส านักฝรัง่เศส น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่
ส าคญัคู่บ้านคู่เมอืงสองฝัง่ของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศลิปะแบบเรอเนส
ซองส ์ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และสรา้งภาพใหป้ารสีโดดเด่นเป็นมหานครทีง่ดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทเิช่น 
หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์,  เกาะเซนต์ หลุยส์, โบสถ์นอร์ทเตรอดาม, 
พพิธิภณัฑอ์อรเ์ซย,์ แซงวาลีด้, พระราชวงับูรบ์อ็ง ,สะพานอเลก็ซานเดอรท์ี ่3 ฯลฯ 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี: Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 

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


วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง(7)        ปารีส-ชมเมือง-หอไอเฟล-ช้อปป้ิง   
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมารต์” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีส
และเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม 
“มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica 
of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั  
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศ
แด่ชาวฝรัง่เศส ที่เสยีชีวติจากสงคราม
กับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะ
สไตล์ โรมัน -  ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบน
เนิน เขามองมารต์ น าท่านชมความงาม
ของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า 
เ นิ น เ ข า ม อ ง ม า ร์ ต เ ป็ น เ นิ น แ ห่ ง
ประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน 
ของบรรดาศลิปินทัง้หลาย ณ ทีแ่ห่งนี้คอื 
ที่นัดพบของศิลปินมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 
19 ผลงานศลิปะไดม้ ีการสรา้งสรรค์จาก
ที่นี่เป็นจ านวนมาก น าผ่านชม“ จตัุรสั
คองคอร์ด” Place de la Concorde ที่
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารอีงั
ตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตนิในสมยัปฏวิตัิฝรัง่เศส ชมถนนแห่งแฟชัน่ “ถนนชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่ม ีความยาว
กว่า 2 กโิลเมตรที่ร่มรื่นไปด้ วยต้นเมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถอืว่าเป็นถนนที่ตดิอนัดบัสวยที่สุดในโลก 
ใหท้่านไดถ้่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารสี บรเิวณ“จตัุรสัทรอคาเด
โร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดนิโปเลยีนใหส้ร้างขึ้นในปี ค.ศ.
180  
น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสนิค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดงันานา
ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้กระเป๋า เครื่องส าอาง 

เทีย่ง อสิระกบัอาหารมือ้กลางวนัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บ่าย จากนัน้สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัทีห่า้งสรรพสนิคา้ แกลลาร-ีลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

ค ่า อสิระกบัอาหารมือ้ค ่าตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี: Best Western CDG Airport Hotel ท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



วนัท่ีแปดของการเดินทาง(8)        ปารีส-สนามบิน ชาร ์เดอ โกลล-์อาบูดาบี(อิมิเรทส)์  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ ชาร ์เดอ โกลล์ 
10.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิอธิฮีทั แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่EY032 
19.20 น. เดนิทางถงึกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐั อาหรบัอมิเิรทส ์(แวะพกัเปลีย่นเครื่อง) 
21.40 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิ อธิฮีทั แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่EY402 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง(9)        อาบูดาบี-กรงุเทพฯ 

07.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************************************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้
อนัเนื่องมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภยัในการ
เดนิทาง โดย เวลิด ์คอนเน็คชัน่ส ์ ไดม้อบหมายให ้หวัหน้าทวัรผ์ูน้ าทวัร ์มอี านาจตดัสนิใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นี้การตดัสนิใจ  
จะค านึงถงึผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดนิทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ายเพิม่ 

 
03 – 11 ก.ค. 66 89,900 89,900 89,900 25,000 
24ก.ค.-01ส.ค. 66 85,900 85,900 85,900 25,000 
05 – 13 ส.ค. 66 85,900 85,900 85,900 25,000 
19 – 27 ส.ค. 66 89,900 89,900 89,900 25,000 
10 – 18 ก.ย. 66 83,900 83,900 83,900 25,000 
22 – 30 ก.ย. 66 82,900 89,900 89,900 25,000 
06 – 14 ต.ค. 66 87,900 87,900 87,900 25,000 
12 – 20 ต.ค. 66 87,900 87,900 87,900 25,000 
21 – 29 ต.ค. 66 89,900 89,900 89,900 25,000 
11 – 19 พ.ย. 66 83,900 83,900 83,900 25,000 
20 – 28 พ.ย. 66 89,900 89,900 89,900 25,000 
01 – 09 ธ.ค. 66 89,900 89,900 89,900 25,000 
03 – 11 ธ.ค. 66 89,900 89,900 89,900 25,000 

* คณะออกเดนิทางไดเ้มื่อมจี านวนผูเ้ดนิทางครบ 25 ท่านเท่านัน้ * 
***ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธุรกจิ Business Class กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ*** 

 
 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารสี-กรุงเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพ่กัตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมสว่นใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่
ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท*** (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกนิ 75 ปี 
หรอืไม่ไดเ้ดนิทางไปและกลบัพรอ้มกรุ๊ป ท่านตอ้งซือ้ประกนัเดีย่วเพิม่ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 %  
2. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์วนัละ 150 บาท / ท่าน (1,350 บาท) 
3. ค่าทปิพนกังานขบัรถตลอดการเดนิทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่ายุโรปหรอืกลุ่มเชงเกน้วซี่า และค่าธรรมเนียมวซี่า ทางสถานทตูไม่คนืใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพจิารณาหรอืไม่กต็าม ค่าวซี่า+ค่าบรกิารยืน่วซี่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport  มายงับรษิทั และค่าใชจ่้ายส่วนทีเ่หลอืกรุณาช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่าน
ยกเลกิการเดนิทาง 

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 
20 ท่าน และหรอื ผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 25 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบรษิทัฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์
และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



 
หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และได้รบัคิวการตอบรบั

จากทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพกัทีค่อน
เฟิรม์มาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุป๊ในการยื่นวีซ่าเตม็ ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง
ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอย
ดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มใิช่บรษิัททวัร์เป็นผู้
ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วนตามที่
สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บรษิัททวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความ
สะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ี
เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทตูจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่าน
การพจิารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หาก
ท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถ้าออกตัว๋มาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านต้องถูก
หกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะ
เสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้ 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ า
ห้องพกัทุกคนื ของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ี
ทางบรษิทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมเีอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบั
แลนดโ์อเปอเรเตอรต่์างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพื่อท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  ฉะนัน้ท่านควรจะ
ใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั - คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเว้นกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องกา
รนัตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  20 วนัขึน้ไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15 วนั - เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

 

เอกสารท่ีใช้ในการยืน่ขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชวต์วัท่ีสถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุก
ท่าน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าพาสปอรต์ว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รปูถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รปู ขึน้อยู่กบัประเทศที่
จะเดนิทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสอืรบัรองการท างานเป็น
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื่อแต่ละ
สถานทตู 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสอืรบัรองจากต้นสงักดั หนงัสอืรบัรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรบับญัชีออมทพัยเ์ท่านัน้ ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจาก
ออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทัง้น้ีเพื่อให้หลกัฐานการเงินของ
ท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช้ื่อแต่ละสถานทตูพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 
6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหต้รงกบัหน้าพาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีล่มเดยีวกบัส าเนาทีท่่านจะใชย้ื่นวซี่า (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรบัรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิร่วมกนัได้ แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรอืบดิามารดาไม่ได้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดย
ทีว่่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 



  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่าสถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้ง
ใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตามท่ีระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์น
การยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่าน
หลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะ
ค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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