
 

 
 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ั�งเศส 

จุดเด่น 

 
 ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 
 ถา่ยรูปที�ระลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม 
 ประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ  
 ชม นํ �าพเุทรวี� Trevi Fountain จดุกําเนดิของเสยีงเพลง ทรคีอยน์ออฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่ที�โดง่ดงั 
 ชม มหาวหิารดโูอโม Duomo ที�งดงาม, หอเอนปิซา่ สญัลักษณ์ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย ์
 ลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะเวนสิ เมอืงทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บการกลา่วขานวา่โรแมนตกิที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 
 ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์  
 ชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ี�ตั �งอยูใ่จกลางเมอืง 
 นั�งรถไฟพชิติยอด เขาจงุฟราว  
 ถา่ยรูปที�ระลกึ หอไอเฟล  
 นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมูซ ไปตามแมนํ่�าแซนที�ไหลผา่นในกลางกรุงปารสี 
 พระราชวงัแวรซ์ายส ์เพื�อเขา้ชมความยิ�งใหญอ่ลงัการ 
 อสิระเลอืกซื�อสนิคา้ แบรนดเ์นมที� หา้งแกลาลี�ลาฟาแยต เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�ใหญ ่

 

ชื�อโปรแกรม อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ั�งเศส   
จํานวน 8 วนั 5 คนื 



 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที� 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
20:55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเที�ยวบนิที� QR833 

 
23:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 

 

วนัที� 2 โดฮา - โรม - วาตกินั - ปิซา่ (อติาล)ี 

 
01:45 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อาศยาน ฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เที�ยวบนิที� QR115 
 
06:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฟิอูมชิโิน เมอืงโรม หลังผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงโรม Rome เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึ�งมอีดตีอันยิ�งใหญ ่และ
เกรยีงไกรในยุคจักรวรรดโิรมันเรืองอํานาจเมื�อราวกว่า 2,000 ปีที�ผ่านมาแลว้ เขา้สู ่นครวาตกินั Vatican รัฐ
อสิระที�ปกครองตนเอง เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหา
วหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมลํ�าค่าที�สดุแห่งหนึ�งของโลกซึ�งตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั�นแกะสลัก 
เพยีตา้ ผลงานของศลิปินเอก ไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาที�ออกแบบโดย เบอรน์นิ ีและยอดโดมขนาดใหญ่
ซึ�งปัจจุบันเป็นสิ�งลํ�าค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ีจากนั�นนําคณะแวะถ่ายรูปที�ระลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอส
เซยีม Colosseum โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกเคยเป็นสนามกฬีายักษ์ที�สามารถจุคนได ้
กวา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ Arch of Constantine สญัลักษณ์แห่งชยัชนะ และที�มาของ
ถนนทุกสายมุ่งสูก่รุงโรม จากนั�นนําชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดโิรมันอันศักดิ�สทิธิ� โรมนั ฟอร ั�ม, 
จตัรุสัเวเนเซยี, ระเบยีงปาลาสโซ สถานที�ใชก้ลา่วสนุทรพจน์ของมสุโสลนิใีนโอกาสตา่งๆ ชม อนุสาวรยีพ์ระ
เจา้วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ลที� 2 ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นพระบดิาของชาวอติาล ีจากนั�นนําคณะชม นํ �าพุเทรวี� Trevi 
Fountain จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที�โด่งดัง ชมความสวยงามของงาน
ประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาร็อค ซึ�งเป็นเรื�องราวของเทพมหาสมทุร ตามตํานานกลา่วไวว้า่หากใครไดม้าถงึนํ�าพุ
แห่งนี�แลว้โยนเหรียญอธษิฐานทิ�งไวจ้ะไดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกีครั�งหนึ�ง อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืเลอืกซื�อ
สนิคา้ต่างๆ ที�ย่าน บนัไดสเปน Spanish Steps แหล่งพักผ่อนของชาวอติาลีซึ�งเต็มไปดว้ยนักท่องเที�ยว
หลากหลายเชื�อชาต ินําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ 

 
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa ผ่านบริเวณที�ราบระหว่างเชงิเขา อยู่ในแควน้ทัสกานี ฝั� งแม่นํ� าอาร์โน 

ประเทศอติาล ีอยู่ทางตะวนัตกของเมอืงฟลอเรนซ ์ฟีเรนเซ ประมาณ 100 กโิลเมตร และทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมอืงเซยีนาปรมาณ 130 กโิลเมตร จตรัุสดโูอโมแหง่ปิซาไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ�นทะเบยีนเป็น
มรดกโลก เมื�อปี ค.ศ. 1987 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 



 

 
ที�พกั  Hotel Galilei (Pisa , Italy) หรอืเทยีบเทา่  
            

วนัที� 3 ปิซา่ - เวนสิ เมสเตร (อติาล)ี 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้สู่บริเวณ  จตัุรสักมัโป เดย์ มีราโกลี Compo Dei Miracoli ที�ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกส์ถานที�ตั �งของ มหาวหิารดูโอโม Duomo ที�งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อัน
เลื�องลอื ชม หอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa สญัลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก
ยคุกลางเริ�มสรา้งเมื�อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื�อ
สรา้งไปไดถ้งึชั �น 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึ�นมา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึ�นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใช ้

เวลาสรา้งทั �งหมดถงึ 177 ปี โดยที�  หอเอนปิซ่านี� กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตรซ์ึ�งเป็นชาวอติาเลี�ยนไดใ้ช ้

เป็นสถานที�ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกที�วา่สิ�งของสองชิ�นนํ�าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปลอ่ยสิ�งของทั �งสองชิ�น
จากที�สูงพรอ้มกันก็จะตกถึงพื�นพรอ้มกัน จากนั�นใหท้่านอสิระไดถ้่านรูป และเลือกซื�อสนิคา้ที�ระลกึราคาถูก 
จากนั�นนําเดินทางโดยรถโคช้สู่เขต เวนิส เมสเตร ์Venice Mestre ซึ�งเป็นฝั� งแผ่นดินใหญ่โดยระหว่าง
ทางผา่นชมทศันยีภาพอนังดงามของเสน้ทางอนัคดโคง้และหุบเขาสงู 
 
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเชโต ้จากนั�นลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะเวนสิ เมอืงทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บการกลา่วขานวา่

โรแมนตกิที�สดุแห่งหนึ�งของโลก เมอืงที�ใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมเีกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื�อมมากกว่า 400 แห่ง เดนิทางสู ่เกาะซานมารโ์ค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอน
หายใจ ที�เชื�อมต่อระหว่าง Doge Palace ซึ�งเคยเป็นที�ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต ชม จตัุรสั
เซนตม์ารค์ Piazza San Marco ที�มโีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลังสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อสิระ
เลอืกชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงของเวนซิตามอัธยาศัย อาท ิเครื�องแกว้มูราโน ่ตน้ตํารับของการเป่าแกว้ของชาวมู
ราโน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั �งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ�นมรีูปแบบ และคุณภาพเป็นที�ยอมรับจาก
นักทอ่งเที�ยวทั�วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรูปหรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ เพื�อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนซิสู ่
คลองใหญ่ Grand Canal คลองที�กวา้งที�สดุของเกาะ และงานก่อสรา้งที�แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะ
ดา้นสถาปัตยกรรมที� สะพานเรยีลอลัโต ้ศลิปินเอกไมเคลิแองเจโล ไดเ้วลานัดหมายนําคณะลงเรอืเดนิทางกลับ
สูฝั่�งที� ทา่เรอืตรอนเชโต ้

 
 

 
 



 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
19:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืซานมารโ์ค เพื�อลงเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตอนเชโต ้
 
ที�พกั  Quolity Hotel Delfino Venice Mestre (Venice Mestre , Italy) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 4 เวนสิ เมสเตร ้- ลูเซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ Lucerne อดตีหัวเมอืงโบราณของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนที�ไดรั้บสมญา
นามว่า หลังคาแห่งทวปียุโรป The roof of Europe เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอย่างเทือกเขา
แอลป์แลว้ ก็ยังมภีูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ี�แทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้า
และทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ อยูร่มิทะเลสาบ เป็นสถานที�ไดช้ ื�อวา่ถกูถา่ยรูปมากที�สดุในสวสิ 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําท่านไปชม สะพานไมช้าเปล หรอื สะพานแหง่วหิารชาเปล Chapelbridge ซึ�งขา้มแม่นํ�ารอยซ ์
เป็นสะพานไมท้ี�เกา่แกท่ี�สดุในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์ สะพาน
วหิารนี�เป็นสะพานที�แข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชื�อมตอ่ไปยังป้อมแปดเหลี�ยมกลางนํ�า จั�วแตล่ะชอ่งของ
สะพานจะมภีาพเขยีนเรื�องราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 
ปี แต่น่าเสยีดายที�ปัจจุบันสะพานไมน้ี�ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ�นใหม่เกอืบหมด นําท่านชม 
รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรียท์ี�ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง ที�หัวของสงิโตจะมีโล่ห ์ซึ�งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวติเซอร์แลนดอ์ยู่ อนุสาวรียร์ูปสงิโตแห่งนี�ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลา
แกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั �งแต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ�นเพื�อเป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ 
ซื�อสตัย ์จงรักภักด ีที�เสยีชวีติในฝรั�งเศส ระหวา่งการต่อสูป้้องกันพระราชวังในครั�งปฏวิัตใิหญ่สมัยพระเจา้หลุยส์

ที� 16 และเลอืกซื�อของที�ระลกึ สนิคา้คณุภาพดขีองสวติเซอรแ์ลนด ์อาท ินาฬกิาดัง, ช็อคโกแลต, มดีพับของ
ทหาร ฯลฯ  
 
 

 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Grand Europe (Lucerne , Switzerland) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 5 กรนิเดอรว์าล กรุน - เลาเทอบรุนเนน่ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - ดจิอง (ฝร ั�งเศส)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวาลด ์Grindelwald เพื�อ นําท่าน น ั�งรถไฟไตภู่เขาสาย จุงฟราวบาหเ์นน 
สูย่อดเขาจงุฟราว Jungfraujoch เปลี�ยนขบวนรถไฟที� สถานีไคลนไ์ชเด็ด (Kleine Scheidegg) ซึ�งรัชกาลที� 
5 เคยเสด็จมา เมื�อปี 2440 เมอืงอันไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงสกรีีสอรท์ที�สวยที�สดุในโลกตั �งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ย
ภูเขาที�สวยงาม เป็นสถานที�ที�โรแมนตกิ ซึ�งไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีแห่งหนึ�ง
ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ระหวา่งทางก่อนถงึยอดเขาจุงเฟรา ท่านสามารถพบเห็น บา้นสไตลส์วสิน่ารักๆ  ที�กระจัด
กระจายอยู่ทั�วไป มีทั �งบา้นสนํี�าตาลเขม้ตัดกับหนา้ต่างสแีดงสด , สคีรีมอ่อนตัดกับประตูหนา้ต่างสเีขยีวสด 
สวยงามแปลกตาและมเีสน่ห ์ววิธรรมชาตทิี�สลับกันระหวา่งสเีขยีวของทุง่หญา้ กบั ภูเขา พื�นที�ที�ปกคลมุดว้ยหมิะ
สขีาว ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ จนถงึยอดเขาจงุเฟรา ซึ�งมี



 

ความสูงถงึ 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในทวปียุโรป (Top of Europe) นําท่านชม กลาเซียร์หรือธาร
นํ�าแข็งขนาดใหญ่ จากนั�นสนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมววิที�สงูที�สดุในยุโรป สามารถ
มองเห็นไดก้วา้งไกลที�สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ�านํ�าแข็งที�แกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใต ้ธารนํ�าแข็ง 30 เมตร 
สมัผัสกับภาพของธารนํ�าแข็ง Alestsch ที�ยาวที�สดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และ
ไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที�ทําการไปรษณียท์ี�สงูที�สดุในยโุรป อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปตาม
อธัยาศยั 
 

 

 
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (บนยอดเขาจงูเฟรา GLETSCHER RESTAURANT) 
 นําท่านเดนิทางลงจากยอดจุงเฟรา สู ่เมอืงเลาเทอบรุนเน่น Lauterbrunnen เปลี�ยนขบวนรถไฟที� สถานี

ไคลน์ไชเด็ด Kleine Scheidegg นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง Dijon อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กันด ี
ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตาร์ดชื�อดัง อกีทั �งยังมชี ื�อเสยีงในการผลติไวน์ชั �นเลศิอกีดว้ย ผ่านชม
อาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ�งมีจุดเด่นคอืการมุงหลังคาดว้ย
กระเบื�องสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Campanile Dijon Centre - Gare (Dijon , France) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 6 ดจิอง - ปารสี (ฝร ั�งเศส) - ลอ่งเรอืบาโตมูซ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี Paris เป็นเมอืงหลวงของประเทศฝรั�งเศส ตั �งอยู่บนแมนํ่�าแซน บรเิวณตอนเหนือ
ของประเทศฝรั�งเศส บนใจกลางแควน้อลี เดอ ฟร็องส ์จากการตั �งถิ�นฐานมากวา่ 2 พันปี ปัจจุบันกรุงปารสีเป็น
หนึ�งในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที�ลํ�าสมัยแห่งหนึ�ง และดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา 
บนัเทงิ สื�อ แฟชั�น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึ�งในเมอืงที�สาํคญัที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ผ่านชมลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานที�ซึ�งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี� 16 และพระนางมาเรยีอังตัวเนต 

ผ่านชม ประตูชยั อารก์ เดอ ทรยีงฟ์ เดอ เลตวล หรอืที�รูจ้ักกันในชื�อ ประตชูัยฝรั�งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที�
สําคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั�งเศส ตั �งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็  นที�รูจ้ักกันในนาม จัตุรัสแห่ง
ดวงดาว Place de l'Étoile อยู่ทางทิศตะวันตกของช็องเซลเีซประตูชัยแห่งนี�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นการสดุดีวรีชน
ทหารกลา้ที�ไดร้่วมรบเพื�อประเทศฝรั�งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสสุาน
ของทหารนรินามอกีดว้ย ประตชูยันี�เป็นสว่นหนึ�งของแกนกลางอันเกา่แก ่L'Axe historique ซึ�งเป็นถนนเสน้ตรง
จากสวนพพิธิภัณฑล์ฟูวรไ์ปยังชานกรุงปารสี ออกแบบโดยฌ็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืย
ชาวฝรั�งเศสกําลังตอ่สูก้ับทหารเยอรมันเต็มไปดว้ยเครา และใสเ่กราะเป็นสญัลกัษณ์เพื�อเป็นการปลกุใจ และเป็น
อนุสรณ์สถานจนกระทั�งสงครามโลกครั�งที� 1 ผ่านชม อาคารทหารผ่านศกึปารสี อาคารแห่งนี�มักรูจ้ักกันในชื�อ 
Les Invalides ซึ�งเป็นกลุม่อาคารขนาดใหญห่ลายตกึที�นี�เป็นสถานที�ตั �งของพพิธิภัณฑ ์และอนุสรณ์สถานจํานวน
หลายแห่งซึ�งลว้นแลว้มปีระวัตศิาสตรเ์กี�ยวเนื�องกับความเกรยีงไกรของกองทัพฝรั�งเศสและระลกึถงึเหล่าทหาร
หาญ อาคารแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในชว่งปลายศตวรรษที� 17 ภายใตก้ารพระราชดํารขิองพระเจา้หลยุสท์ี� 14 เพื�อใช ้

เป็นที�พักทหารที�บาดเจ็บและพกิารจากสงคราม กลุม่อาคารสว่นใหญ่เป็นสถานที�ตั �งของพพิธิภัณฑท์หาร ซึ�งจัด
แสดงเกี�ยวกับประวัตศิาสตร์ทางทหารของกองทัพฝรั�งเศส แบบจําลองป้อมปราการ นอกจากนี�ยังเป็นที�ฝังศพ
ของเหลา่ทหารที�มชี ื�อเสยีงของฝรั�งเศส รวมไปถงึจักรพรรดนิโปเลยีนผูเ้กรยีงไกร นําทา่น อสิระเลอืกซื�อสนิคา้ ที�
รา้นคา้ปลอดภาษีที� รา้นเบนลุกซ ์ที�ใหญ่ที�สดุใจกลางกรุงปารสี มสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักท่องเที�ยวเท่านั�น 
อาทิ เครื�องสําอางค์, นํ� าหอม, เครื�องประดับ, กระเป๋าหนัง แบรนด์เนมเป็นตน้ ผ่านชม พิพิธภณัฑ์ลูฟร ์



 

LOUVRE MUSEUM ซึ�งตั �งอยู่บนฝั� งขวาของแม่นํ� าแซนน์ สรา้งในคริสตศตวรรษที� 12 เดิมเป็นที�ตั �งป้อม
ปราการ และเป็นพระราชวังที�ประทับของกษัตรยิฝ์รั�งเศสหลายพระองคด์า้นหนา้เป็นป็นระมดิแกว้ ภายในเป็นที�
สะสมงานศลิปะตั �งแต่พระเจา้ฟรังคซัวร์ที� 1 นําท่านเดนิทางสู ่หอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยโครงสรา้ง
เหล็กตั �งอยูบ่นช็องเดอมาร ์บรเิวณแม่นํ�าแซน ในกรุงปารสี หอไอเฟลเป็นสญั  ลกัษณ์ของประเทศฝรั�งเศสที�เป็น
ที�รูจ้ักกันทั�วโลก ทั �งยังเป็นหนึ�งในสิ�งกอ่สรา้งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในโลกอกีดว้ย หอไอเฟลเป็นหนึ�งในสิ�งกอ่สรา้งที�
โดง่ดังที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ตั �งชื�อตามสถาปนกิผูอ้อกแบบ กสุตาฟ ไอเฟล ผูเ้ป็นทั �งสถาปนกิและวศิวกรชั �นนํา
ของฝรั�งเศส หอไอเฟลถูกสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 Exposition 
universelle de Paris de 1889 หอคอยสงูงดงามแหง่นี�เป็นดาวเดน่ที�สรา้งความประทบัใจแกผู่ร้่วมงาน ซึ�งตอ่มา
ไดรู้จ้ักในนามหอไอเฟล นับตั �งแตนั่�นไดก้ลายมาเป็นสญัลักษณ์ของกรุงปารสี และในปี พ.ศ. 2549 นักทอ่งเที�ยว
กว่า 6,719,200 คนไดเ้ขา้เยี�ยมชมสถานที�แห่งนี� และกว่า 200,000,000 คนตั �งแต่เริ�มก่อสรา้ง สง่ผลใหห้อไอ
เฟลเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มคีนเขา้ชมมากที�สดุตอ่ปีอกีดว้ย หอไอเฟลสงู 324 เมตร 1,063 ฟุต หรอืสงูเทา่กับตกึ 81 
ชั �น เมื�อหอไอเฟลสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) หอไอเฟลกลายเป็นสิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในโลก
แทนที�อนุสาวรีย์วอชงิตัน และไดค้รองตําแหน่งนี�มาเรื�อยๆ จนกระทั�งปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ก็ไดเ้สีย
ตําแหน่งใหแ้กต่กึไครสเ์ลอร ์(319 เมตร หรอื 1,047 ฟตุ) ที�เพิ�งสรา้งเสร็จ หอไอเฟลเป็นสิ�งปลกูสรา้งสงูที�สดุใน
กรุงปารีส นําท่าน ล่องเรอืบาโตมูซ  Bateaux Mouches River Cruise ไปตามแม่นํ�าแซนที�ไหลผ่านใน
กลางกรุงปารสี ชมสถานที�สาํคญัคูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝั�งของแมนํ่�าแซนน ์โบราณสถานและอาคารที�เกา่แกส่รา้งดว้ย
ศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารสีโดดเดน่เป็นมหานครที�งดงามแห่งหนึ�งของ
โลก 

  
 

 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
 
ที�พกั  Mercure Paris La Defense 5 (Paris , France) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 7 ปารสี (ฝร ั�งเศส) - โดฮา  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส ์Chateau de Versailles เพื�อเขา้ชมความยิ�งใหญ่อลังการของ
พระราชวังที�ไดรั้บการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร และสวยงามที�สุดในโลกซึ�งไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา
วจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ที�มเีอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆ และ
เฟอรน์เิจอรช์ั �นด ีอาท ิหอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้ง
สงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึ�งรวบรวมเรื�องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิ�งใหญข่องพระราชวงัแหง่นี� 
 
 



 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น อสิระเลอืกซื�อสนิคา้ แบรนดเ์นมที� หา้งแกลาลี�ลาฟาแยต Lafayette เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�ใหญ่และมี
ชื�อเสยีงที�สดุในประเทศฝรั�งเศส ตั �งอยูใ่กลก้บั โรงโอเปร่าการน์เิยร ์สวรรคข์องนักชอ็ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมที�นยิม
ความหรูหราลํ�าสมัยทั �งเสื�อผา้ เครื�องประดับ ผลติภัณฑต์กแต่งภายใน เครื�องสําอาง สนิคา้ทุกชิ�นที�นี�ถูกอัพเดท
ใหใ้หมล่า่สดุ  

 
คํ�า อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
 
16:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ชารล์ เดอ โก Charles de Gaulle Airport ประเทศฝร ั�งเศส 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เที�ยวบนิที� QR038 
 

วนัที� 8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
05:40 น. เดนิทางถงึ โดฮา DOHA ประเทศกาตาร ์(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 
08:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เที�ยวบนิที� QR832 
 
18:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี�ยว 
วซีา่ 

อติาล ี

เดอืน  กนัยายน 

15 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61  64,999 62,999 60,999 9,500 4,500 

28 ก.ย. 61 - 05 ต.ค. 61  64,999 62,999 60,999 9,500 4,500 

เดอืน  ตุลาคม 

14 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61  65,999 63,999 61,999 9,500 4,500 

เดอืน  พฤศจกิายน 

10 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61  63,999 61,999 59,999 9,500 4,500 

29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61 * วนัพ่อ 64,999 62,999 60,999 9,500 4,500 

เดอืน  ธนัวาคม 

27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 * วนัปีใหม ่ 69,999 67,999 65,999 9,500 4,500 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที�

เหลอื กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
 กรณีที�ออกตั�วเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั�วเครื�องบนิ 
 กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที�

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 
 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้ักกัน กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดี�ยว

เพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 



 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ�าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
 ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี�ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ�นการเปลี�ยนแปลง 
 คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี�ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ�นอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 50 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดังนี� กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ�นที�

อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเที�ยว กรณียื�นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมในการยื�น ทา่นละ 4,500 บาท (คา่วี
ซา่อาจมกีารเปลี�ยนแปลขึ�นลงตามอตัราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่
วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 คา่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ที�เวนสิ จะไมร่วมในคา่ทวัร ์(เรื�อ 1 ลํานั�งได ้4-6 ทา่น/คดิเหมาลําๆ ละ่ 120 Euro) 
 คา่ ขึ�นหอไอเฟล ที�กรุงปารสี จะไมร่วมในคา่ทวัร ์(ราคาประมาณ 10-15 Euro)  

 
 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี� 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ



 

คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทั �งบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิ�ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 
 

เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไม่มวีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทดําเนนิการยื�นเอกสารวซีา่ จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการดําเนนิการ 

ทา่นละ 4,500 บาท  
 กรณีที� ยงัไมอ่อกต ั�ว และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหัก 

คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นที�เหลอืใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที� ออกต ั�วแลว้ และวซีา่ไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ธรรมเนยีม
ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกี�ยวกับตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ 
 การยื�นขอวซีา่เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�ระบ ุพรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื�นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีที�เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
สถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื�นวซี่า
อกีครั�งหนึ�ง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการทําวซี่าล่าชา้ไม่ทันกําหนดการออกตั�วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่มัดจําทั �งหมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั�งหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 15,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั�งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูอติาล ี
 
สถานที�ตดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิ�วมอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัทําการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. สําหรบับุคคลท ั�วไป 
 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นที�มพีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  



 

 รูปถ่ายส ี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาดํา, แต่งกายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุ
ราชการ, ไมย่ิ�ม, พื�นหลงัเป็นสขีาว ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถา่ยที�สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 สาํเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื/เบอรบ์า้น/เบอรท์ี�ทํางาน/ที�อยู ่เพื�อใชใ้นการยื�นขอวซีา่ 
 กรณีที�ผูเ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิ�มเตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีที�คูส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ั �ง Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบ ุชื�อเจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื�อ-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัที�ยื�นวซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึ�นไปจากเดอืนที�จะยื�นวซีา่ มยีอดเงนิไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัที�ยื�นวซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและนําสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที�สถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นั�น ** 

 หนังสอืรับรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิทที�ทา่นทํางานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นั�น) 
1. กรณีที�เป็นพนักงานบรษัิททั�วไป ใชห้นังสอืรับรองการทํางานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นั�น) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื 

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมีชื�อกจิการ และชื�อผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน 
หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีทําธุรกจิสว่นตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ําหนังสอืชี�แจงตอ่สถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นั�น) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั�นๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) 
ไมส่ามารถใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยื�นตอ่สถานทตูได ้  

2. สําหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ที�เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั�วไป และขอเพิ�มเตมิดงันี�)  
 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นั�น) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นั�น  

3. สําหรบัเด็ก ที�ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิ�มเตมิดงันี�) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางที�ทําจากที�วา่การอําเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ�ง 

ไมต่อ้งทํา)  
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นั�น) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 15 ปีขอสําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรับรองการทํางานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีที�บดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากตน้สงักัด และสําเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตั �งแตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. สําหรบับุคคลที�ถอืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิ�นพํานกัอยูใ่นประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันั�นตอ้งเปลี�ยนเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
 ท่านตอ้งทําการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที�กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงจะสามารถยื�นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึ�นอยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามที�ระบุเพื�อผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 


