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อิตาลี – สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน 

 

เดินทาง 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 

 
อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝร่ังเศส9วันQR 
เดือนธันวาคม     24ธ.ค.-01ม.ค. 
เทศกาลปีใหมํ     26ธ.ค.-03ม.ค./29ธ.ค.-06ม.ค. 
                                          30ธ.ค.-07ม.ค./31ธ.ค.-08ม.ค. 
เดือนมกราคม    07-15,14-22,21-29ม.ค./28-05 
เดือนกุมภาพันธ์              04-12,11-19,18-26ก.พ./25-05 
เดือนมีนาคม               04-12,11-19,18-26มี.ค./25-02 
เดือนเมษายน    01-09,08-16,10-18,12-20,13-21 
                                                       15-23,22-30/29เม.ย.-06พ.ค. 
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โรม – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – น้ําพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสปน – หอเอนปิซํา – เวนิส – ลํองเรือกอนโดรํา – เมสเตร๎  ลู

กาโนํ – ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท – อินเทอร์ลาเคํน – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ดีจอง – ปารีส – พระราชวังแวย์ซายย ์

บริการอาหารพิเศษ!ระหว่างก่ารเดินทาง 
อิตาลี : สปาเกตตี้ ,พิซซ่า,สเต๊กอิตาเลี่ยนสไตล์,ไวน์ต้นตํารับ 

สวิสเซอร์แลนด์: ฟองดูว์คอมโบ3ชนิดต้นตํารับขนานแท้ 
ฝรั่งเศส:หอยเอสคาโก้อบเนย ,สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส ,ไวน์ฝรั่งเศสต้ตํารับ / อาหารไทยรสเลิศในปารีส 

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว / หัวหน้าทัวร์ระดับเทพ100 
วันที่แรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี) 
17.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน

การ์ตาร์ แอร์เวย์  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้น
เคร่ือง 

20.20 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่  QR615/081 (ต่อเคร่ืองที่การ์ตาร์) 

วันที่สอง (2)    โรม –นครรัฐวาติกัน – น้ําพุเทรวี-่ชมวิหารแพนธีออน -โคลอสเซียม– ฟลอเรนซ์ 
07.05               เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นําทําน

เดินทางโดยรถโค๎ชสํู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอันยิ่งใหญํ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน
เรืองอํานาจเมื่อราวกวํา  2,000 ปีท่ีผํานมา จากนั้นนําทํานเดินทาง เข๎าสํู นครวาติกัน  รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง  เป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
สถาปัตยกรรมลํ้าคําท่ีสุดแหํงหนึ่งของโลกซ่ึงตกแตํงอยํางโอํอําหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลัก “เพียต๎า ” ผลงานของ
ศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญํซ่ึงปัจจุบันเป็นส่ิงลํ้าคํา
คูํบ๎านคูํเมืองของอิตาลีชมรํองรอยของศูนย์กลางแหํงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ  โรมัน ฟอรั่ม , จากนั้นนําท่านชม
น้ําพุเทรวี ่จุดกําเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เทํน” ท่ีโดํงดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรม
หินอํอนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกลําวไว๎วําหากใครได๎มาถึงน้ําพุแหํงนี้แล๎วโยน
เหรียญอธิษฐานทิ้งไว๎จะได๎กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้น นําทํานเข๎าชมภายใน  วิหารแพนธีออน  มหาวิหารแพนธีออนสร๎างมาตั้งแตํ 27 ปีกํอนคริสตศักราช โดย

จักรพรรดิมารคุส อากริปปา แตํโดนไฟไหม๎ไปในปีค.ศ. 80 ตํอมากษัตริย์ฮาดริอานได๎ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหมํในปีค.ศ. 
118 แตํยังคงให๎เกียรติผู๎สร๎างเดิมด๎วยการจารึกไว๎ที่หน๎าจั่ววิหารวําอากริปปาคือผู๎สร๎างแพนธีออน นับเป็นวิหารจาก
ยุคโรมันที่เกําแกํที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน อิสระให๎ทํานเดินเลํนหรือเลือกซ้ือสินค๎าตํางๆ ท่ียําน  “บันได
สเปน” แหลํงพักผํอนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปด๎วยนักทํองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ  จากนั้นคณะแวะถํายรูปท่ีระลึก
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ด๎านหน๎า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกําแกํ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถ
จุคนได๎กวํา 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แหํงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมํุงสํูกรุงโรม”  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 
 เข้าสู่ที่พัก ณ  : NOVOTEL HOTEL/ART MUSIC HOTEL/เทียบเท่า 

วันที่สาม(3) เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า–เมสเตร-้นั่งเรือสู่เกาะเวนิส-สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาร์โค-            
วิหารซานมาร์โค แถมพิเศษ นั่งเรือกอนโดร่าเมืองเวนิส 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสํู  เมืองปิซ่า  ผํานบริเวณที่ราบระหวํางเชิงเขา Monte Pisano ใน

แคว๎น Tuscany ระหวํางเส๎นทางผํานเมืองน๎อยใหญํที่ตั้งอยูํบนเนินเขา ซ่ึงในอดีต
เป็นถ่ินที่อยูํของชาวอีทรัสกัน  ชมหอเอนเมืองปิซา  ตั้งอยูํที่เมืองปีซา   ประเทศ
อิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร๎างด๎วยหินอํอนสูง 181 ฟุต เริ่มสร๎างเมื่อค.ศ.
1174 แตํการกํอสร๎างต๎องหยุดชะงักลงเมื่อกํอสร๎างไปได๎ประมาณ 4-5 ชั้น 
เนื่องจากพื้นดินใต๎อาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไมํม่ันคงพอ
อยํางไรก็ตามตํอมาได๎มีการกํอสร๎างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ินเรียบร๎อยเมื่อปีค.ศ.1350 ซ่ึง
มีการเปล่ียนแปลงบางสํวนของโครงสร๎างด๎านบนไปจากแผนผังเดิมเพ่ือถํวงดุล กับ
การเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลากํอสร๎างท้ังส้ิน  176  ปี แตํตัวหอก็ยังเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบันนี้ได๎
ปิดไมํให๎นักทํองเที่ยวขึ้นไปชมข๎างบนแล๎ว   เนื่องจากวําหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรกําลังหาทางท่ีจะหยุดยั้ง
การเอนและอนุรักษ์ให๎มีสภาพเอียงไว๎ให๎อนุชนรุํนหลังได๎ชมไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานี้ภายในมีเสาหินอํอน
ที่สลักลวดลายด๎วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแหํงยุคได๎สลักลวดลายไว๎สวยงามมาก  ณ  ที่หอเอนปิซาแหํงนี้เป็นที่ที่กาลิเลโอ
ขึ้นไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สปาเกตตี้ ,พิซซ่า,สเต๊กอิตาเลี่ยนสไตล์,ไวน์ต้นตํารับ) 

บําย ทําน เดินทางสํู เกาะเวนิซ  เมืองทํองเที่ยวที่ได๎รับการกลําวขานวําโรแมนติกที่สุดแหํงหนึ่งของโลก  “เมืองท่ีใช๎เรือ
แทนรถ ใช๎คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญํกวํา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวํา 400 แหํง เดินทางสํู เกาะซาน
มาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผํานชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเชื่อมตํอระหวําง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นที่ประทับ
ของเจ๎าผ๎ูครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว๎นในยุคสมัยนั้นอีกด๎วย ชม จัตุรัสเซนต์
มาร์คโค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช๎อปป้ิงสินค๎าพื้นเมือง
ของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก๎วมูราโนํ ต๎นตํารับของการเป่าแก๎วของชาวมูราโนํ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแตํ
บรรพชน โดยเครื่องแก๎วแตํละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักทํองเที่ยวทั่ว โลก  จากนั้นนําทําน แถม
พิเศษ !!!! ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิซ ซ่ึงว่ากันว่าหากมาเวนิซ แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็
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เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิซ (ใช๎เวลาประมาณ 30 – 45  นาที  ได๎เวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสํูฝั่งที่ทําเรือต
รอนเชโต๎    

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 
 เข้าสู่ที่พัก ณ  Holiday inn hotel/define hotel/apogia sirio hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่(4)             เมสเตร้-ลูกาโน่ - FOXTOWN OUTLET –อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 จากนั้นนําทํานเดินทางสํูเมืองลูกาโน อีกหนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่อยูํในภาคใต๎ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชี

โน (Ticino) โดยตัวเมืองนั้นถูกล๎อมรอบด๎วยภูเขาจํานวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยูํริมทะเลสาบลูกาโน ( Lugano Lake) 
ทะเลสาบน้ําแข็งที่ตั้งอยูํระหวํางพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลีนั่นเอง  ให๎ทํานได๎ช๎อปป้ิงเอาท์เล็ท
ที่ถุกที่สุดในสวิสเวอร์แลนด์ FOX TOWN OUTLET  พบกับสินค๎าแบรนด์เนมหลากหลายกวํา 160  ร๎านค๎าในราคา
ลดพิเศษ มากวํา 250 ร๎านค๎า 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
บําย นําทํานเดินทาง โดยรถโค๎ช เดินทางตํอสํู เมืองอินเทอรลาเกน เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร๎อมทะเลสาบ 2 แหํงกลางเมือง ตั้งอยูํระหวํางทะเลสาบสองแหํงคือ 
Thunersee และ Brienzersee ทํามกลางเทือกเขาน๎อยใหญํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งทํานจะได๎เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , 
นาฬิกาดอกไม๎ , สถานคาสิโน ฯลฯ  

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (ฟองดูว์คอมโบ3ชนิดต้นตํารับขนานแท้) 

 เข๎าสํูที่พัก ณ  Interlaken Hotel / Kreb hotel /city oberland หรือระดับเทียบเทํา 
**หมายเหตุ** โรงแรมที่เมืองอินเทอร์ลาเคํน เป็รนโรงแรมสไตล์พื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซ่ึงห๎องพักจะไมํใหญํมาก และมีจํานวน

ห๎องจํากัด 
หากที่พักเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงห๎องพักไปเมืองกรินวาลด์หรือใกล๎เคียง 

วันที่ห้า(5)        พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป-ถ้ําน้ําแข็ง 1000ปี – สตาร์บูร์ท(ฝร่ังเศส) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นําคณะออกเดินทางโดยรถโค๎ชปรับอากาศขึ้นมุํงหน๎าขึ้นสํูหมูํ บ๎านกรินเดล

วาลด์ ระหวํางการเดินทางทํานจะได๎ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนาน
แท๎ ที่มีทุํงหญ๎าอันเขียวขจี ดอกไม๎ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม๎ผลิ หรือใบไม๎
เปล่ียนสีในชํวงฤดูใบไม๎ลํวงบ๎านหลังน๎อยใหญํปลูกแบบนํารักๆทรงสวิส
ชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองท่ีกระจัดกระจายแทะเล็มหญ๎าอยูํทั่วบริเวณ ลําธารน้ํา
ธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหงํานขาวโพลน 
ซ่ึงจะทําให๎คณะได๎รับความประทับใจเป็นอยํางยิ่ง พร๎อมนําคณะเปล่ียน
บรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานี
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ไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะนําทํานเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได๎ขุดเจาะไว๎ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร นําคณะลงรถไฟ  
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร ( 13,642 ฟุต)   จุดสูงสุด
คือลานน้ําแข็งขนาดใหญํเรียกวํา Sphinx  นักทํองเที่ยวหลายๆคนบอกวําท่ีนี่สวยงามดุจดินแดนแหํงสวรรค์ เพราะ
ยอดเขาแหํงนี้ปกคลุมด๎วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให๎ทํานถํายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย จากนั้นนําทําน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ป ี Ice Palace ที่สร๎างโดยการเจาะธารน้ําแข็งเข๎าไปถึง 30 เมตร พร๎อมชมน้ําแข็ง

แกะสลักรูปรํางตําง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไมํควรพลาดการสํงโปสการ์ด
จากที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในโลกพร๎อมซ้ือของท่ีระลึกตํางๆตามอัธยาศัย...ได๎เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยรถไฟ จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค๎ชข๎ามพรมแดนของ สวิสเซอร์แลนด์- ฝรั่งเศส เดินทางผํานทุํง
ราบอันกว๎างใหญํสํูเขตแคว๎นเบอร์กันดี ท่ีมีการปลูกต๎นมาสต๎า เพื่อนํามาผลิตมาเป็น มัสตาร์ด อีกทั้งยังเป็นแหลํงผลิต
ไวน์ชั้นดีของประเทศฝรั่งเศส เดินทางเข๎าสํู เมืองดีจอง ซ่ึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมือง
หลวงแหํงแคว๎นเบอร์กันดีชมอาคารบ๎านเรือนสมัยเรอเนสซองส์  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เข๎าสํูที่พัก ณ Mucure Hotel / Holliday Inn Hotel / novotel hotel Dijon หรือระดับเทียบเทํา 

วันที่หก (6)       ดิจอง  -จัตุรัสทรอคาเดโร-จัตุรัสเลอร์คองคอร์ด-ถนนชองเอลิเซ่-ประตูชัยปารีส - ชมวิวบนหอไอ
เฟล– ล่องเรือแม่น้ําแซน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทํานเดินทางสํูเมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหํงแคว๎นเบอร์กันดี  ผํานทุํงราบอันกว๎างใหญํ

แหลํงผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด๎วย ผํานชมอาคารบ๎านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ 
โบสถ์และวิหารเกําแกํในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดํนคือ การมุงหลังคาด๎วยกระเบ้ืองสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลาย
งดงาม  นําทํานเดินทางสํู มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยรถโค๏ช นครซ่ึงได๎รับการกลําวขานวํา
เป็นเมืองหลวงด๎านแฟช่ันของ  จากนั้นนําทํานชม จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูํกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชม
วิวหอไอเฟล โดยฝั่งตรงข๎ามของจตุรัสนี้ คือ ฝ่ังโรงเรียนการทหาร ซ่ึงโดยทั้งสองจุดนี้ เป็นจุดสวยที่สุด และสามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลได๎ทั้งหมดอยํางชัดเจน ผํานชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระ
เจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต   จากนั้นผํานชม ถนน
ชองป์เซลิเซํ ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสียงของปารีส  
ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ ประตูชัย สร๎างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแดํจักรพรรดินโปเลียน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
บําย จากนั้น นําทํานขึ้นลิฟท์ไปยังบริเวณชั้นสองของ  หอไอเฟล ให๎ทํานได๎ชมทัศนียภาพท่ี

สวยงามของมหานครปารีส   หอคอยโครงสร๎างเหล็กตั้งอยูํบน ชอง เดอ มารส์ บริเวณ 
แมํน้ําแซน ใจกลางกรุงปารีส   หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์อันโดํงดังของฝรั่งเศสนี้   เป็น
ที่รู๎จักกันทั่วโลก ท้ังยังเป็นหนึ่งในส่ิงกํอสร๎างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกด๎วย   หอไอ
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เฟลเป็นหนึ่งในส่ิงกํอสร๎างท่ีโดํงดังที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู๎ออกแบบ  "กุสตาฟ ไอเฟล"  ใน
ปี พ.ศ. 2549 นักทํองเที่ยวกวํา 6,719,200 คนได๎เข๎าเยี่ยมชมสถานที่แหํงนี้[และกวํา 200,000,000 คนตั้งแตํเริ่มกํอสร๎าง[     
ไอเฟลจึงเป็นส่ิงกํอสร๎างท่ีมีคนเข๎าชมมากที่สุดตํอปีอีกด๎วย หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเทํากับตึก 81 
ชัน้ (การขึ้นชมหอไอเฟลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม )จากนั้นนําทํานเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม   ซึ่ง
ต้ังอยูํทางฝั่งตะวันตกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารเริ่มสร๎างเม่ือปี ค.ศ.1163 ระหวํางรัชสมัยพระเจ๎าหลุยส์ที่ 7 โบสถ์นี่
ได๎รับการบรูณปฎิสังขรณ์โดยเออเซน วียอเลต์-เลอ-ดุก ผู๎เป้นสถาปนิกคนสําคัญคนหนึ่งของฝรรั่งเศสการกํอสร๎างเป็นแบบกอธิ
คเป็นมหาวิหารแรกที่ถูกสร๎างในลักษณะนี้ และการกํอสร๎างก๎ทําตํอเนื่องมาตลอดสมัยกอธิค ประติมากรรม และหน๎าตํางปรดับกระจก
สี ราวปี ค.ศ. 1790 ระหวํางการปฏิวัติฝรั่งเศส โบสถ์ก็ได๎รับความเสียหายอยํางหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไป

มาก มหาวิหารได๎รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญํระหวํางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนกํอนหน๎าที่ถูกทําลาย นําทําน
เดินทางสํู ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ําแซนน์  ชมวิวทิวทัศน์กัน
บนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ได๎ชื่อวํา
เป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ชมสถานที่สําคัญ
คูํบ๎านคูํเมืองสองฝ่ังของแมํน้ําแซนน์ โบราณ สถาน และอาคารที่เกําแกํ
สร๎างด๎วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคําแกํการอนุรักษ์ และทําให๎ให๎
ปารีสโดดเดํนเป็นมหานครที่งดงามแหํงหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแหํง
หนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ําในแมํน้ําแซนขึ้นสูงกวําปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เชํน การนัดหยุดงาน เป็นต๎น รายการ
ลํองแมํน้ําแซนอาจจะไมํสามารถดําเนินการได๎)   

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (หอยเอสคาโก้อบเนย ,สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส ,ไวน์ฝรั่งเศสต้ตํารับ / 
อาหารไทยรสเลิศในปารีส) 

เข๎าสํูท่ีพัก ณ Holliday Inn Hotel/novotel hotel/ Mucure Hotel หรือระดับเทียบเทํา 
วันที่เจ็ด(7)       กรุงปารีส –พระราชวังแวย์ชายย์ – พิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําทํานเข๎าชม พระราชวังแวร์ซายส์  สัมผัสความยิ่งใหญํอลังการ

ของพระราชวังท่ีได๎รับการยกยํองวําใหญํโตมโหฬารและสวยงาม
ที่สุดในโลก ซ่ึงได๎รับการตกแตํงไว๎อยํางหรูหราวิจิตรบรรจง ชม
ความงดงามของห๎องตํางๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตกแตํงประดับ
ประดาด๎วยภาพเขียนตํางๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเชํน ห๎องอ
พอลโล, ห๎องนโปเลียน, ห๎องบรรทมของราชินี, ห๎องโถงกระจกท๎องพระโรง , ห๎องสงคราม และห๎องสันติภาพ ฯลฯ 
ซ่ึงรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญํของพระราชวังแหํงนี้   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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จากนั้นน าท่านชมเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  หรือในชื่อทางการวํา the Grand Louvre เป็นพิธภัณฑ์ทางศิลปะ ตั้งอยูํใน
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณ์ที่มีชื่อเสียงท่ีสุด เกําแกํที่สุด และใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของโลกพิธภัณฑ์ลูฟร์ มี
ประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแตํสมัยราชวงศ์คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวง ซ่ึงปัจจุบันเป็น
สถานที่ท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคํา ระดับโลกเป็นจํานวนมาก อยํางเชํน ภาพเขียนโมนาลิ
ซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de 
Milo ของอเล็กซานดรอสแหํง Antioch ในปี พ.ศ. 2549พิพิธภัณฑ์ลูฟร์แหํงนี้ มีผ๎ูมาเยี่ยมชมเป็นจํานวน 8.3 ล๎านคน 
ทําให๎เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีผ๎ูมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก และยังเป็นสถานที่ท่ีมีนักทํองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุง
ปารีสพีรามิดแก๎ว ซ่ึงเป็นสัญญลักษณ์สมัยใหมํของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พีรามิดแก๎วนี้ถูกสร๎างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1989 ซ่ึง
สร๎างขึ้นมาภายหลังพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ถึงเกือบ 200 ปี จุดประสงค์ก็เพื่อให๎เป็นทางเข๎าใหมํของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเชื่อมตํอกับ
สํวนขยายของแกลเลอรี่และคอมเพล็กซ์ใต๎ลานของพิพิธภัณฑ์นอกเหนือจากพีรามิดหลักที่เป็นทางเข๎า ก็ยังมีพีรามิด
ขนาดเล็กอีก 3 หลังอยูํรายรอบ และนอกเหนือจากความสวยงามแล๎ว พีรามิดเหลํานี้ยังทําหน๎าที่รับแสงสวํางจาก
ธรรมชาติให๎สํองทะลุลงไปยังคอมเพล็กซ์ด๎านลํางได ๎

ค่ํา        รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส  
  เข๎าสํูที่พัก ณ Holliday Inn Hotel/novotel hotel/ Mucure Hotel / เทียบเทําระดับเดียวกัน 

วันที่แปด (8) มองมาร์ต-วิหารเกรเกอร์(นั่งรถไฟฟา)-ช้อปป้ิงลาฟาแยต-สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นนําทํานเดินทางสํู ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ตั้งอยูํบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ได๎ชื่อวําเป็น

ยํานศิลปะท่ีโดํงดังแหํงหนึ่ง ในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูํหลายคนแตํตอนนั้นยัง
ไมํดังเทําไหรํเป็นศิลปินใส๎แห๎งด๎วยซํ้าไป สํวนยํานปิกัลล์ (Pigalle) อยูํตอนลํางของเนินเขามงต์มาตร์ ยํานนี้ถือวําเป็น
ยํานโคมเขียวโคมแดง หรือแหลํงบันเทิงยามราตรีของกรุงปารีส  จากนั้นนําทํานชม มหาวิหารเกรเกอร์  วิหารสีขาว
ยอดโดมเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์จัดได๎วําเป็นสัญญลักษณ์อีกแหํงหนึ่งของมหานครปารีสเชํนเดียวกันกับหอไอ
เฟล  จากนั้นนําทํานช๎อปป้ิงท่ี DUTY FREE และ  ห้างสรรพสินค้าย่านลาฟาแยต   ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยส  เป็น
ห๎างสรรพสินค๎าท่ีมีช่ือเสียงและใหญํที่สุดในฝรั่งเศส มีสาขาตามเมืองใหญํ ๆ ท่ัวฝรั่งเศสและในหลาย ๆ ประเทศ แตํ
สาขาท่ีเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะนักช๎อปจากไทยแลนด์คือห๎างลาฟาแยตต์ที่ตั้งอยูํบนถนนโฮส
มานน์ (Boulevard Haussmann), ทํานสามารถเลือกซ้ือสินค๎าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเชํน เครื่องสําอาง , น้ําหอม , 
เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอ่ืนๆ มากมาย รวมท้ังเส้ือผ๎าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส   พร๎อมกัน ณ จุดนัด
พบที่ห๎าง  GALERIES LAFAYETTE  

19.00 น.          ได้เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND  
22.25 น.          เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์  เที่ยวบิน QR038/832 (ต่อเคร่ืองที่กาตาร์) 

วันที่เก้า(9)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 
18.50           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  
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************************************************************* 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 

เด็กต  ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต  ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

พักเดี ยว 

จ่ายเพิ ม 

 เทศกาลปีใหม่ 28ธ.ค.-05ม.ค./29
ธ.ค.-06ม.ค./30ธ.ค. – 7 ม.ค./31 
ธ.ค. – 8 ม.ค. 

95,900 91,900 88,900 20,000 

เดือนมกราคม 89,900 85,900 82,900 18,000 

เดือนมีนาคม 89,900 85,900 82,900 18,000 

เดือนเมษายน 89,900 85,900 82,900 18,000 

เทศกาลสงกรานต์ 92,900 88,900 85,900 20,000 

เดือนพฤษภาคม 89,900 85,900 82,900 18,000 
**  ราคาทัวร์น้ีเป็นราคาตั้งแต่ผู้ใหญ่ 25 ท่านข้ึนไป   ** 

**  ราคาทัวร์อาจมีการปรับข้ึน เน่ืองมาจากการผันผวนของค่าเงิน หรือการปรับข้ึน  
ของค่าภาษีน้้ามันของสายการบิน ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คําต๋ัวเครื่องบินเดินทางไป-กลับโดยการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ (เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ)  
 คําที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงานเทศกาล เท
รดแฟร์หรืองานประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 คําอาหาร คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ และคํายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเที่ยว ตามที่ระบุไว๎ในรายการ 
 คํารถนําเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
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 คําหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่นนําเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 คําธรรมเนียมน้ํามันและคําประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทําการจอง 
 คําประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ
ในวงเงินไมํเกิน ทํานละ 100,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

การจองและการชําระ  
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันที่สํารองที่นั่ง 
- จากวันจองและชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกําหนด 
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน ไม่คืนมัดจํา (30,000)   
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วันหักค่าใช้จ่าย 100 %  ของราคาทัวร์  
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัท 
 ขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า  
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     การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ

อํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น เงินคําสมัครยื่นวีซํา ทางสถานฑูตเป็นผู๎เก็บ หากผลวีซําออกมาวําทําน ไม่ผ่านทาง

สถานฑูตจะไมํคืนเงินคําวีซํา และคําบริการจากตัวแทนยื่นวีซําไมํวําในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไมํตอบเหตุผล

ของการปฏิเสธวีซําในทุกกรณ ี

     กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอ่ืนในกลํุมโดนปฎิเสธวีซํา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผู๎เรียกเก็บ และทําน

สามารถนําวีซําไปใช๎เดินทางได๎ หากวีซํายังไมํหมดอาย ุ

หมายเหตุ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมํอาจ   แก๎ไขได๎และจะไมํรับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชํน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ  

     ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป หากต๎องการเลือนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวน
ตํางของสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัท มาสามรถเข๎าไป
แทรกแซงได๎ และใน กรณียกเลิกการเดินทาง และได๎ทําการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีต๋ัว Refund) ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบ
ของสายการบินเทํานั้น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ในกรณีที่ไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 15 ทําน ( ผู๎ใหญํ ) และ /หรือ ผู๎รํวม
เดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 15 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ท้ังหมดหักคําธรรมเนียมวีซํา หรือ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ถ๎าต๎องการ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวําใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานฑูต เพื่อให๎อยูํใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซํา
ของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะ
เป็นการชําระผํานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตําง ๆ 
ของเอกสารวีซํา 

 สถานทูตเก็บคําธรรมเนียมวีซํา ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไมํคืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซําแล๎ว) 
 สงวนสิทธิ์ไมํขายแกํบุคคลซึ่งสงสัยวําจะไปลักลอบทํางานในยุโรป  
 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ํามันที่ข้ึน โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํขายแกํทํานที่มีครรภ์เกินกวํา 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไมํขายแกํทํานที่มีทารกอายุต่ํากวํา 2 ขวบ (กรุณาแจ๎งบริษัทฯ กํอนจองทัวร์เพื่อหาข๎อสรุปรํวมกัน) ต๎อง

กราบขออภัยทําน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู๎เดินทางทํานอื่น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไมํขายแกํทํานที่ต๎องใช๎รถเข็น (กรุณาแจ๎งบริษัทฯกํอนซื้อทัวร์ เพื่อหาข๎อสรุป) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํขายแกํลูกค๎าที่เคยเดินทางแล๎วมีความประพฤติไมํนํารัก หรือมีพฤตกรรมเป็นที่รังเกียจของคนสํวนใหญํ เชํนไมํ

รักษาเวลา พูดจาหลายคาย ด่ืมสุราบนรถ กํอเสียงรําคาญรบกวนผู๎อื่น ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู๎เดินทางสํวนใหญํ)  
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 ใน 1 วัน คนขับจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมเงิน 08.00น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการ
เสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น จากเช่ียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

*** เม่ือท่านทําการจองและชําระมัดจําแล้วถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว 
  หนังสือเดินทาง 
ต๎องมีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน (สําหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วใน
การพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
- ทํานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมํจําเป็นต๎องสํงให๎กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบ
ตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
  รูปถ่าย 
- รูปถํายปัจจุบันหน๎าตรง 2 x 2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูป
โพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว๎ด๎านหลังรูปทุกใบ 
  หลักฐานการเงิน  
- สําเนาสมุดเงินฝากสํวนตัวของผ๎ูเดินทาง (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) ตั้งแตํหน๎าแรกจนถึงหน๎าปัจจุบัน (และควรปรับยอด
สมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร๎อมท้ังเซ็นชื่อรับรองสําเนา   ไม่รับบัญชี กระแสรายวัน / สมุดเงินฝากออมทรัพย์ใช้เป็น
หลักฐานประกอบได้แต่ทั้งนี้สถานทูตพิจารณาจากสมุดบัญชีออมทรัพย์เป็นหลัก 
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 
วัน (เป็นเอกสารที่สําคัญมากในการยื่นขอวีซ่า) กรุณาขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลํมจริงของทํานในบางกรณี (ไม่แนะนําให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)  
  หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
- กรณีเป็นพนักงาน 
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชํวงเวลาท่ีอนุมัติให๎ลาหยุด  (ไม่ต้องระบุสถานทูต  ไม่
ต้องระบุวันเวลาที่จะเดินทาง  กรุณาขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น   การรับรองเงินเดือนนั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจาก
สถานทูตจะทําการสุ่มตรวจสอบจากสมุดฝากออมทรัพย์ของท่าน  ) 
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- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
สําเนาใบทะเบียนการค๎าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผ๎ูเดินทางเป็นกรรมการหรือห๎ุนสํวน พร๎อมท้ังเซ็นชื่อรับรอง
สําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
-  กรณีเป็นข้าราชการ  
       ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องระบุประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตร  
         ข้าราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา  
 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรอง
สําเนาเอกสารทุกฉบับ 
กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ป ี  
-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง จะต๎องไปทําหนังสือยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศจากอําเภอ หรือเขตที่
ทํานอยูํ โดยระบุชื่อผู๎ท่ีเด็กเดินทางไปด๎วย พร๎อมแนบบัตรประชาชนของ   บิดาร/มารดา 
เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  จะต๎องมีหลักฐานรับรองวําเด็กอยูํภายใต๎การปกครองของผ๎ูนั้น เชํน 
สําเนาใบหยํา พร๎อมท้ังบันทึกการหยําซ่ึงแสดงวําเป็นผู๎รับผิดชอบเด็กเด็กอยูํในความปกครองของผ๎ูอ่ืน     จะต๎องมีหลักฐานรับรอง
วําเด็กอยูํภายใต๎การปกครองของผ๎ูนั้น  เชํน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต๎น 
- กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหยํา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูํสมรสเสียชีวิต) พร๎อม  
ทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา 
 
 
 

 


