
 

  



 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พฤหัสบดี 
21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 

D16-19 สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
และการเช็คอิน  

วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - 
มหาวิหารเซนตปเตอร - ฟลอเรนซ 

ศุกร 

00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได เตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบิน, เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนา
ใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของ
สายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือ
เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนา
ทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่
ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมี
คาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

 

05.55 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนารโด-ดาวินช ี ที่กรุงโรม ผานการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลวนําทาน เขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ่งกอสรางที่ไดรับ
การยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬาแหงกรุงโรมนี้ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 80 สามารถจุผูชมไดประมาณ 50,000 คน ใตพื้นสนาม
ประลองมีหองใตดินที่สรางขึ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษประหารกอนปลอยให
ออกมาตอสูกันกลางสนาม ปจจุบันไดมีการบูรณะเปนโบราณสถาน ที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก ถายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผาน
ชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม ซึ่งเปนศูนยกลางชีวิตในเมืองของ
โรมยุคโบราณ, จตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองสในยุคแรก ปาลาซ
โซ ดิ เวเนเซีย เคยเปนฐานบัญชาการใหญของมุสโสลินี ดานตรงขามคือ
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร-เอ็มมานูเอ็ล หลังจากนั้นนาํทานสูน้ําพุเทรวี ่
ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลัส-ซาลวี แลวอิสระใหทานไดสํารวจสินคา     
แบรนดเนมบนถนนคอนดอตติ ยานบันไดสเปน ทีม่ีชื่อเสยีงและคลาคลํ่าไป
ดวยนักทองเที่ยว 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บาย นําทานเดนิทางสูนครรัฐวาติกันซึ่งเปนรฐัอิสระ และศูนยกลางของศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนตปเตอร 
ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก เฟยตา ผลงานชิ้นเอก
ของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาด
ใหญที่หาชมไดยาก ซึ่งปจจบุันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญลํ้าคาคูบานคูเมืองของ
อิตาล ี

 

 ออกเดินทางสูภาคกลางของประเทศเขตแควนทอสคานา ที่มีเมืองฟลอเรนซ
เปนเมืองหลวง ระหวางเสนทางทานจะไดเห็นรองรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกันที่อยูมาตั้งแตครั้งกอนคริสตกาล จนกระทั่งโรมันเขามาครอบครอง
บานเรือนตลอด จนปราสาทเกาแกตั้งอยูบนเนินเขา เปนชัยภูมิที่เหมาะสม
ผานทองทุงเกษตรกรรม และแหลงผลิตไวนชั้นดีของแควนนี ้

(275 ก.ม.) 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 นํ าท านเขาสูที่พั ก  STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเทาในระดับ www.starhotels.com 

  



 

เดียวกัน 
วันที่ 3 ฟลอเรนซ - หอเอนปซา - ดูโอโม - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร เสาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหง

ศิลปะในยุคเรอเนสซองส และเปนเมืองตนแบบที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไป
ในเขตเมืองเนื่องจากเปนที่ตั้งของสถานที่สําคญัติดอันดับโลก มหาวิหาร ซาน
ตามาเรียเดลฟโอเร ที่มีขนาดใหญเปนอนัดับ 3 ของโลก หรือ DUOMO แหง
นครฟลอเรนซ หอระฆัง หอศีลจุม ทรง 8 เหลี่ยม งดงามดวยศิลปะและ
สถาปตยกรรมยืนยาวมากวา 500 ป จตุรัสซินญอเรีย เดิมเปนที่ตั้งรูปปน
เดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบนัถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย 
อาคาเดมี ผานอาคารที่มีรปูปนศิลปนระดับโลก คือพิพิธภัณฑอุฟฟซี ที่เก็บ
งานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล สะพานเวคคิโอ สะพานเกาแกของเมืองที่ขาม
แมน้าํอารโน สรางมาตั้งแตยุคโรมัน และถูกสรางแทนที่อีกครั้งในป 1345 จน
กลายเปนสัญลักษณของเมือง แลวออกเดินทางสูปซา 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย นําชมหอเอนปซา หอระฆังแหงนี้ถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในป 1987 โดย

เปนสวนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli และยังเปน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลกยุค
กลางอีกดวย จตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัส
อัศจรรย" หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแหงปซา 
คือบริเวณที่ลอม รอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา ประกอบไปดวย
สิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปซา (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุม 
(BAPTISTERY) เริ่มสรางป ค.ศ. 1173 ค.ศ. แลวเสร็จในป 1372 อิสระใหทาน
ถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 ออกเดินทางสูเมืองเมสเตร Gateway to Venice ในแควนเวเนโต ที่ตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี  

(331 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.hotelapogiasirio.hotelinveni

ce.com 
วันที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา - ลูกาโน อาทิตย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานเดนิทางสูทาเรือ Tronchetto เรือนําทานขามสูเกาะเวนิส ความโดงดัง

ของเวนิสมาจากเปนเกาะที่มีลกัษณะพิเศษคือ ไมมถีนนใหรถยนตวิ่ง 
ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 
400 แหง ศูนยกลางอยูที่จัตุรัสซานมารโค รายลอมรอบจัตุรัสเปนอาคาร
สถาปตยกรรมแบบเวเนเชยีนสไตล พระราชวังเกา (PALAZZO DUCALE) เคย
เปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุงเรืองในยุคกลาง
และเปนศูนยกลางทางการคาของฝงทะเลอาเดรียติก มีเจาผูครองแควน
ปกครองตนเอง สิ่งกอสรางที่บงบอกถึงความมีฐานะไดแก โบสถเซนตมารก 
อลังการดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซนไทน, หอระฆัง ที่มีความสงู 98.6 ฟุต, 
เสาแหงนักบุญ, อาคารระเบียงลอมรอบจัตุรัสที ่ นโปเลียนกลาวชมวา  "The 
drawing room of Europe” ดูงามสงายิ่งนัก นอกจากนี้ยังเปนแหลงกําเนิด
ศิลปะการเปาแกวมูราโน งานฝมือตัง้แตครั้งบรรพบุรุษ, ผาลูกไม เรือกอนโด
ลา พาหนะอันเปนสัญลักษณของชาวเวนิส เราจะนําทานสัมผัสบรรยากาศ
แหงเวนิสดวยการลองเรือพาย (นั่งลําละ 6 ทาน) ลองไปตามคลองนอยใหญ
สลับดวยบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สูแกรนดคาแนล เปนคลองที่กวาง

 
 

 
 

 
 



 

ที่สุดของเกาะ มีสะพานเรียลอัลโตทอดตัวขามสัญจรไปมา จิบกาแฟในราน 
Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 1720 ปลอยเวลาไปกับความงาม
ทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.30 น. คณะนั่งเรือกลับสูฝงแผนดินใหญที่ทาเรือ Tronchetto  
บาย ออกเดินทางผานเขตเมืองตากอากาศโคโม ขามพรมแดนอิตาลี – 

สวิตเซอรแลนด ที่เมืองคีอัสโซ ผานเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศแสนสวยริม
ทะเลสาบ  

(332 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL ADMIRAL หรือเทียบเทาในระดบัเดียวกัน www.admiralhotel.it 

วันที่ 5 ลูกาโน - ลูเซิรน - อินเทอลาเกน  จันทร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูเมืองลูเซิรน ผานอุโมงคก็อธธารด เลาะเลียบทะเลสาบ

ขนาดใหญที่ชื่อวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธรัฐ ที่มี
เรื่องราวในประวัติศาสตรเกี่ยวกับการรวมชาติ และกอตั้งสมาพันธรัฐสวิส จน
เขาสูเมืองลูเซิรน เมืองตากอากาศที่โดงดัง ถูกลอมรอบดวยทะเลสาบและ
ขุนเขาโอบลอม มีเขตเมืองเกา กําแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม 
Chapel Bridge ซึ่งมีอายุกวา 600 ป ถายรูปกับสิงโตแกะสลักริมหนาผา 
สัญลักษณแหงความกลาหาญและซื่อสัตยตอหนาที่ของทหารสวิส แลวอิสระ
ตามอัธยาศัยใหทานไดชอปปงสินคาชั้นดีของสวิตเซอรแลนด 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย นําทานเดนิทางสูเมืองอินเทอลาเกน อนัเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และมี

ความ สําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอรโอเบอลันด ตั้งอยูทะเลสาบ
สองแหงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง อีกทั้งยังเปนเมอืงแหงการ
พักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมือง
ในหุบเขา ถนนสายหลักเรยีงรายไปดวย รานคา รานขายของที่ระลึก 
รานอาหาร ในสไตลแบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และชอปปงสินคา
ตามอัธยาศัย 

(68 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Local 
 นําทานเขาสูที่พัก MOTROPOLE HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.metropole-interlaken.ch 

วันที่ 6 กรินเดอวาลด - Top of Europe ยุงคฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)  อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสูกรินเดอวาลด จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายุงคฟ

ราว ในป 2001 UNESCO ประกาศใหเปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป สัมผัสรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้น
พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับ
การยกยองวาเปน TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขา รถไฟ
จอดใหทานไดชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ  Aletsch ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย 
จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเลนหมิะ
ในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นไดกวางไกลทีสุ่ด ณ 
จุด 3,571 เมตร  พาทานชมถ้าํน้ําแข็งท่ีแกะสลักใหสวย งามอยูใตธารน้ําแข็ง 
30 เมตร อิสระใหทานไดสนกุสนานและเพลดิเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา
ยุงคฟราว และไมควรพลาดกับการสงโปสการด โดยที่ทําการไปรษณียที่สูง
ที่สุดในยุโรป 

 
 

 

 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บาย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม เสนทางแสนสวย

ผานเมืองเวงเกน หมุบานปลอดมลพิษและหมูบานเลาเทอบรุนเนน รถโคช
รอรับคณะแลวเดินทางผานพรมแดนสวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส มุงหนาสูเมือง
โบน (Beaune) ไดรับการขนานนามวา เมืองหลวงของไวนเบอรกันดี ที่มี
พิพิธภัณฑโฮสปคส เดอ โบน (Hospices de Beaune) อดีตเปนโรงพยาบาล
เพื่อคนยากจน ตัวอาคารเปนหนึ่งตัวอยางสถาปตยกรรมที่ดีที่สุดในศตวรรษ
ที่ 15  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.novotel.com 

 
วันที่ 7 โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สูมหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
 นําคณะเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ดานตะวันออกของการ

ขนสงและคมนาคม เดินทางสูมหานครปารีส ดวยรถไฟดวน TGV สูนครปารีส
วิ่งดวยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.35 
ชั่วโมง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  Chinese 
บาย นําทานเที่ยวชมมหานครปารสี นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ชมมหา

วิหารโนตเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบนเกาะกลางแมน้ําจุด
กําเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหนาตางประดับกระจกสี (stained 
glass) โดดเดนเปนสงาคูบานคูเมือง ผานกลุมอาคารพิพิธภัณฑลูฟร ปจจุบัน
เก็บงานศิลปะที่มีคากวา 300,000 ชิ้น, ถายรูปกับประตูชัยอารค เดอ ตรี
อองฟ สรางในป 1810 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะของจักรพรรด์ินโปเลียน 
ถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) เปนถนนสายสําคัญมคีวามยาว 2 กม. 
รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝง มีทั้งรานคาชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวน
ดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร ไดชื่อวาเปนถนนที่สวย
ที่สุดในโลก จตุรัสคองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให
ระลึกถึงการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว
อยางงดงาม, โบสถแองวาลีดสอันงามสงาดวยยอดโดมสีทอง, บันทึกภาพหอ
ไอเฟลจากมุมกวาง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรับการกลาวขานวาเปน
พิพิธภัณฑที่มีชีวิต โดดเดนดวยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ จากนัน้นําทานขึ้น
ลิฟตสูชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศนของมหานครปารีส 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  Local 
 นําทานเขาสูที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

 
วันที่ 8 พระราชวังแวรซายส - รานดิวตี้ฟรี - หางแกลลอรี่ลาฟาแยตต พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเดนิทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยู

หางจากจุดศูนยกลางของปารสีไปทางตะวันตกเฉียงใต ปจจุบันบางสวนของ
พระราชวังนี้ไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว นําเขาชมความงามของพระราชวัง
ภายในหองตาง ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา 
และหองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ 
เขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองให
เปนพระราชวังที่งดงามล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

 
 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย หลังอาหาร อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส อาทิ 

สินคาประเภท น้าํหอม, เครื่องสําอางค, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายในราน 
Duty Free ที่คืนภาษีใหกบันักทองเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนดช้ันนําของ
ฝรั่งเศสและอิตาลีในหางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต ยานถนนออส
แมนบูโลวารด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  Thai 
 นําทานสัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนบนเรือบาโตมูช ชมสถานที่สําคัญ

คูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแก สราง
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนรุักษ ทําใหปารีสโดดเดนเปน
มหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก  

 
 นําทานเขาสูที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

 
วันที่ 9 เดินทางสูสนามบิน - เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย ศุกร 
07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะออกเดินทางสูสนามบนิชารลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มี

เวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน 
 

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร 
06.00 น. การบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก 
การจัดโปรแกรมของแตละวันเดนิทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

20 - 29 ต.ค. 2561 106,000.- 96,000.- 85,000.- 15,000.- 12,500.- -31,000.- 
-23,000.- 

1 - 10 พ.ย. 2561 

105,000.- 95,000.- 84,000.- 15,000.- 12,500.- -29,000.- 
-23,000.- 

8 - 17 พ.ย. 2561  
15 - 24 พ.ย. 2561  

22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 

1 - 10 ธ.ค. 2561 97,000.- 88,000.- 78,000.- 15,000.- 12,500.- 
-22,000.- 
-17,500.- 

4 - 13 ธ.ค. 2561 

105,000.- 95,000.- 84,000.- 15,000.- 12,500.- 
-29,000.- 
-23,000.- 

3 - 12 ม.ค. 2562 
10 - 19 ม.ค. 2562 
17 - 26 ม.ค. 2562 

24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 
31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2562 

7 - 16 ก.พ. 2562 
14 - 23 ก.พ. 2562 

21 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2562 

7 - 16 มี.ค. 2562 
14 - 23 มี.ค. 2562 

คาทัวรรวม :      



 

  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสนามกฬีาโคลอสเซียม / ลองเรือกอนโดลาท่ีเกาะเวนิส / คาเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คารถไฟสายภูเขายุงคฟ

ราวยอค / คารถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาเขาชมพระราชวังแวรซายส  / คาลองเรือบาโตมูช / คาลิฟทขึ้นชั้น 2 หอไอ
เฟล  

 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการคดัสรรเมนู และใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ไนกรณีทีทานมี

ขอ จํากัดไนการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 
 คาทิปพนักงานขบัรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (เชงเกน) **พักไนประเทศฝร่ังเศส 3 คืน** 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุมครอง

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ สําหรับผูเอาประกันภยัอายมุากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท 
และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดแูลของทานเองไมเกิน 
7 กิโลกรัม 

คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตวัอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพักคาอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมคีาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจัก

และเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายไน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หาก
ทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลีแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง  หกั 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวี



 

ซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลีย่นชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวซีา ไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันท้ังหมด 
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวซีาแบบ
กรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ  OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย)  ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทาน
ชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบนิสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน

แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงือ่นไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
  คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คอืหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  
 หองพักแบบ Single คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพกั 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจาํกัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตาง
กัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพ่ิมเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 



 

  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวนัที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ 
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ 
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม 

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจน

ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนือ่งจากสุขภาพของคนสวนรวม 
การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารไนการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส  ไชเวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซาขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือที่ศูนยยื่นคํารองวีซาฝรั่งเศสดวยตนเอง) 

 พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัติวซีา 

 รูปถายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญของหนาถึงไหลเปน 70%ของรูป จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหาม
สแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลงั 3 เดือนเปนภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ตองเปนบัญชีที่มเีลขที่เลมของสมุดบัญชเีงินฝากทุก
หนา เชน บัญชีของธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ไนกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามายื่นขอวซีาไมมีเลขทีเ่ลมของสมุดบัญชี
เลมดังกลาวรบกวนขอเปน Statement จากทางธนาคารยอนหลัง 6 เดือนอพัเดทถึงเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออก



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชือ่ผูเดนิทาง
และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบตุรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสมัภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวซีาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตผุลใดก็ตาม 
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวซีาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับไนขอตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


