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18.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินการ์

ต้าร์ แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 833   

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา  จากน้ัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  QR 115   

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟมูิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาล ีน าท่าน

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ใน

ฤดูหนาว) 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา                                
    

 

วันที่สอง โดฮา •  โรม • นครรฐัวาติกัน • มหาวิหารเซน้ท์ปีเตอร ์• โคลอสเซยีม • น้าพเุทรวี ่ 
บันไดสเปน •  ปิซ่า            ( - / กลางวัน / เยน็ ) 
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เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรท่ีอยู่ในกรุงโรม 

ถือเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็นท่ีประทับของพระสันตะปาปา 

และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญ น าท่าน ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (ST. 

PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึงประติมากรผู้ได้ฉายาว่า 

สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี

สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันท่ีมีต่อ

ประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะน้ัน 

 

จากน้ัน น าท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบรเิวณด้านนอก กับความย่ิงใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก

ยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม 

(COLOSSEUM) หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างข้ึนในสมัยของจัก

พรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส 
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เป็นสนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับ

สัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น 

 

 

 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมท าให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคาร
แบบอัฒจันทร์กลม 3 ช้ันขนาดใหญ่แห่งน้ียังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

ผ่านชม โรมันฟอรั่ม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณน้ีน้ันเป็นท่ีต้ังของประตูชัย 2 แห่ง ท่ีเป็นต้นแบบของฝร่ังเศส น่ัน

คือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างข้ึนในคร้ังท่ีพระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมก

เซนเทียส และประตูชัยไททัสท่ีสร้างข้ึนหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81จากน้ัน 

ชมความงามของ น้าพุเทรวี ่(TREVI FOUNTAIN) ท่ีมักกล่าวกันว่าเป็นน้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในโลก แต่แท้จริงแล้วน้าพุแห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพักน้าจากสะพานส่งน้าเท่าน้ัน แต่ด้วยความ

สวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อม
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เหล่าอาชาอยู่ โดยท่ีมาของช่ือน้าพุแห่งน้ีน้ันมาจากหญิงชาวโรม นามเทรว่ีท่ีได้บริจาคพ้ืนท่ี

บริเวณน้ีให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณด้วยรอบยังมีร้านไอศกรีมเจลาโต้รสเลิศ ของข้ึนช่ือ

ของอิตาลีท่ีมีหลากหลายรส ถัดกันไปไม่ไกล  

 

 
 

น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ 

บั น ไ ดส เ ปน  ( SPANISH STEPS) 

บันได ท่ีกว้างท่ีสุดในยุโรป เ ช่ือม

ระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิต้ี 

หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอ

เฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นน้ัน 

เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่อง

ท่ีถ่ายท าในโรมน้ัน ก็มักจะไม่พลาดท่ี
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จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันท่ีบันไดแห่งน้ี นอกจากน้ันยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, 

Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นต าหรับ ก็มีร้านกาแฟ

มากมายให้ท่านได้ล้ิมลอง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1) 

 เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแคว้นทัสคานี เป็นเมืองท่ีเป็นท่ี

รู้จักอย่างดีเก่ียวกับหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองท่ียังหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2) 

ที่พกั  HOTEL GALILEI 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย  

5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3) 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ จัตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อันเป็นท่ีต้ัง หอเอน

เมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ช้ัน ท่ีสร้างด้วยหินอ่อนขาว 

เอกลักษณ์และสาเหตุท่ีท าให้หอระฆังแห่งน้ีได้เป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลกน้ันคือการท่ีตัวอาคารมี

ลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา (รวมค่ารถ Shuttle Bus ยังไปหอเอนแล้ว) 

วันที่สาม        ปิซ่า• เวนิสเมสเตร ้• ท่าเรอืตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรสัเซ็นท์มารค์ • สะพานรอีาลโต้  
                        เวนิสเมสเตร ้                        (เช้า/ กลางวัน / เยน็ ) 
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น าท่านเดินทางสู่  เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ฝ่ัง

แผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมาก

เข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ 

และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด เดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต้(TRONCHETTO) 

ล่องเรือแบบเหมาล า ผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) 

ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนูพเิศษ!! สปาเก็ตตีเ้ส้นหมกึแบบเวนสิ (มื้อที ่4) 
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น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค 

(ST. MARK'S SQUARE) ท่ี จักรพรรดินโป

เลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุด

ของยุโรป และยังเป็นท่ีต้ังของ มหาวิหาร

ประจ าเขตอัครบิดรเวนิส สร้างข้ึนในแบบ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ซึ่งหาได้ยากใน

ปัจจุบัน เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดส้ิน

ในคร้ังท่ีออกโตมันเข้ายึด ส าหรับตัวมหาวิหารจะเช่ือมกับ พระราชวังดอรจ์ (DOGE'S PALACE) 

พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีประทับของยุคแห่งเวนิส และยังมี หอระฆังซัน

มารโ์ก (ST MARK'S CAMPANILE) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 

1514  ไม่ไกลกันจะเป็นท่ีต้ังของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งท่ีเช่ือม

ระหว่างพระราชวังดอร์จและเรือนจ า โดยสาเหตุท่ีได้ช่ือว่าสะพานถอนหายใจน้ันมีอยู่หลายเร่ือง

เล่า ไม่ว่าจะเป็นการถอนหายใจของนักโทษท่ีก าลังเดินผ่านสะพานแห่งน้ีซึ่ งทราบดีว่า 

แสงอาทิตย์ท่ีสาดผ่านเข้ามาจะเป็นแสงสุดท้ายก่อนท่ีตนใจเข้าเรือนจ า บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หน่ึงได้น่ัง

เรือกอนโดร่ามาท่ีบริเวณสะพานแห่งน้ีได้จุมพิตกันและถอนหายใจด้วยความสุขท่ีรักของตนจะ

เป็นนิรันดร 
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 แต่เรื่องที่ท าสะพานนี้โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา 
เป็นเพียงคนเดียวท่ีสามารถออกจากเรือนจ าแห่งนี้ได้ โดยเรื่องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลป์คนนี้ถูกตีพิมพ์และโด่ง

ดังในปี 1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

น าท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ท่ีสุด

ของเวนิส รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ท่ีท่านสามารถมองเห็น 

GRAND CANAL คลองท่ีใหญ่ท่ีสุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้าของชาวท้องถ่ินท่ีใช้

คลองแทนถนน 
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หมายเหตุ :    ราคาทัวร์ไม่รวมค่านั่งเรอืกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้า

ทัวร ์เพื่อประสานงานให้ได้ ท้ังนีไ้ม่แนะน าให้ท่านติดต่อกับเรอืเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน 

เนื่องจากอาจมมีิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 

ค่า  รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจนี (มื้อที่ 5) 

  จากน้ันน าท่านล่องเรือกลับข้ึนสู่ฝ่ังเมสเตร้ 

ที่พกั  NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน   ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองส าคัญทางภาคเหนือของ

อิตาลี ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึง

อยู่กลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี (มื้อที่ 7) 

น าท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หน่ึงในโบสถ์ศรสิต์

สถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในวิหารเช่ือกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของ

จริงท่ีใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างต้ังแต่ปี 1386 โดยตระกูล

วิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท้ายซึ่งถือเป็นการก่อสร้างท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965  

 
 

วันที่สี ่ เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอรแ์ลนด์  
                           (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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จนกระท่ังได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม. เมืองท่ีอยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พรอ้มเสิรฟ์ชสีฟองดู แบบฉบับสวิสเซอรแ์ลนด์ (มื้อที ่8) 

ที่พกั  CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน   ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9) 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ 

(GRINDELWALD) ต้ังอยู่ในเขตอินเทอร์

ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอัน

เป็นจุดเร่ิมต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟราว 

Top Of Europe ต้ังอยู่ ท่ีความสูง 1,034 

เมตร เหนือระดับน้าทะเล ด้วยทัศนียภาพ

ท่ีเป็นหุบเขา ท่ีมีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์

ต้ังอยู่โดยรอบท าให้มีความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ท่ีคุ้นเคย 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานกีรนิเดอวาลด์ เพื่อพาท่านขึ้น กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่าง

เป็นทางการเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา โดยจะท าให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็ว

ขึ้นถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe  เม่ือถึงแล้ว น าท่านชม 

อุโมงค์น้าแข็ง (ICE PALACE) ท่ีเจาะธารน้าแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้าแข็ง

อยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ท่ี -3 องศา ตลอดท้ังปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE 

SENSATON) ท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

วันที่ห้า อินเทอลาเก้น • กรนิเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอรบ์รุนเน่น • ดิฌง (ฝรั่งเศส)        
                           (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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นอกจากน้ันหากมีเวลาแนะน าให้ท่านชม พพิธิภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซื้อกลับเป็นไป

เป็นของฝากจากร้านช็อคโกแลตท่ีสูงท่ีสุดในโลก และน าท่านข้ึนสู่ JUNGFRAU PANORAMA 

VIEW จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

 
 Jungfraujochถือเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความสูง 3,454เมตรเหนือระดับน้าทะเลซึ่งถือเป็นสุด

ยอดงานวิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงค์ภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว 
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เทีย่ง  พิเศษ!! บรกิารอาหารกลางวันบนจุงฟราว เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อที ่10) 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวย

อีกเมืองท่ีต้องแวะชม เพราะเป็นท่ีต้ังของ น้าตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ท่ีสูงกว่า 300 เมตร 

ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง และเบ้ืองล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาท่ีล้อม

โดยรอบ 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ผ่านชมทัศนียภาพอัน

งดงามท่ีเต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป่า ท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจ 

ตลอดการเดินทางจนท าให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการ

คมนาคมท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีมีลักษณะคล้ายปารีสอย่างมาก เดินทางถึง

เมืองดิฌง 

ค่า  รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

ที่พกั  Novotel Dijon Route des Grands Crus 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน   ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12) 

 

น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งช้อปป้ิง

ท่ีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วย

สินค้า ช้ันน าต่างๆ มากมาย เ ช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois 

Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, 

Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

น าท่านเข้าสู่ นครปารีส (Paris) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีสวย

ท่ีสุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญๆ 

ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล 

(EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีน้ัน ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสท่ี

พลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง หอไอเฟลน้ัน ต้ังตามช่ือของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล 

เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เม่ือมีภาพยนตร์เรื่องใดท่ีจะกล่าวถึง

ปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ท่ีเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

แห่งน้ีอยู่ด้วยเสมอ 

วันที่หก ดิฮง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารสี • จัตุรสัทรอกาเดโร • ล่องเรอืแมน่้า
แซน (ฝรั่งเศส)                                           (เช้า/ - / เย็น ) 
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 ด้วยลักษณะท่ีแปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อท้ิงหลังจากงานสิ้นสุด

ลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึง 
 

จากน้ัน น าท่าน ล่องเรอืแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมน

ติกท่ีสุดของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางน้ันจะผ่านสถานท่ีส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น 

สะพาน PONT DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวม

ไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 13) 

ที่พกั  Ibis Paris Porte de Bercy 3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน   ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)        

น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที หน่ึงในพระราชวังท่ีมีคนพูดถึงมากท่ีสุด และยังเป็น1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก

ยุคปัจจุบันอีกด้วย แต่เดิมน้ันเป็นเพียงเมืองเล็กๆท่ีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์

วันที่เจ็ด พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรี

ยงฟ ์•  ถนนช็องเซลเีซ        (เช้า/กลางวัน / เย็น ) 
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เท่าน้ันแต่เม่ือพระเจ้าหลุยส์ท่ี14 คร้ังทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรงโปรด

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมากเม่ือทรงข้ึนครองราชย์นจึงมีพระราชด ารัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทน

พระราชวังลูฟท์ท่ีกรุงปารีสโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวังท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 

 
ภายในพระราชวังน้ันประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ห้องมีภาพวาด6,123ภาพและงานแกะสลัก

ถึง15,034 ช้ินไฮไลท์ส าคัญของพระราชวังแห่งน้ีคงหนีไม่พ้นห้องกระจกซึ่งบริเวณผนังด้านขวา

น้ันประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซึ่งใน

สมัยก่อนน้ันกระจกเป็นส่ิงท่ีมีราคาสูงมากเทียบเท่าทองค าเลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งน้ียังใช้

เป็นสถานท่ีในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกคร้ังท่ี1 ระหว่างฝ่านสัมพันธมิตร และ

ฝ่ายจักรวรรดิเยอรมัน  
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 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็นอีกหน่ึงหน้าประวัติศาสตร์ของไทยครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะ

ทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันท่ี 1 กันยายนปี พ.ศ. 2229 

(1686)นับเป็นการส่งคณะฑูตส าเร็จอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี (มื้อที่ 15) 

เดินทางกลับสู่กรุงปารีส น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลก ใน

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพธิภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกจ านวนมาก นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวในปารีสท่ีต้องไป

เยือน  
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จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัย

อาร์ก เดอทรียงฟ์  (ARC DE 

TRIOMPHE) วงเ วียนท่ี เ ช่ือม

ถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดย

สร้าง ข้ึนเ พ่ือเป็นสดุ ดีทหาร

ฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงคราม

ต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามน

โปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้างใน

รัชสมัยของพระองค์หลังได้รับ

ชัยชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากน้ัน 

ประตูชัยแห่งน้ีก็ยังเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกด้วย อาร์กเดอทรียงฟ์ 

มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเป็นท่ีต้ังของถนน

สายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหน่ึง น่ันคือ ถนนช็องเซลเีซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนท่ีได้ช่ือมา

จากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพ้ืนท่ีสวยหย่อม

ของพระราชวังตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส

ยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางใน

กรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป และเป็นท่ีต้ัง

ของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายท้ัง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, 

Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรี่ชิลๆ 

ตลอดถนนเส้นน้ีก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น 
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ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝรั่งเศส 

พรอ้มไวน์แดง (มื้อที่ 16) 

พกัที่   Ibis Paris Porte de Bercy3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน   ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 17) 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE 

AIRPORT) เพ่ือท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX REFUND) 

16.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 040 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส สู่เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  

23.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

 

02.20 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์  

เท่ียวบินท่ี QR 836  **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง**  

วันที่แปด สนามบินนานาชาติปารสี • โดฮา                    (เช้า/ - /- ) 

วันที่เก้า สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ           
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13.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลับกันไดต้ามความเหมาะสมท้ังนี้

ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวัน

อาทิตย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน

เดินทางตรงกบัวันเหล่านี ้โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท่้านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อน

เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 12 
ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน(ไม่มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 

2 - 10 มิ.ย. 2565 20+1 87,999 87,999 86,999 12,000 

8 - 16 ก.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

11 - 19 ส.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

9 - 17 ก.ย. 2565 20+1 87,999 87,999 86,999 12,000 

7 - 15 ต.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

4 - 12 พ.ย. 2565 20+1 79,999 79,999 78,999 12,000 

9 - 17 ธ.ค. 2565 25+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

24 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2566 25+1 95,999 95,999 94,999 16,000 

12 – 20 ม.ค. 2566 20+1 85,999 85,999 84,999 12,000 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 
 
 

 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่ องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-โรม-ปารีส-โดฮา-

กรุงเทพฯ)  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็น

ประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

 ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีซี่าแล้ว จะคืนเงินใหท่้าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้

เดินทาง 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 
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กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะ ผ่าน

หรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก

บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสีย

แต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่ าห้อง 100% 

ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%  

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 

และจะส ารองต๋ัวเครื่ องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ัน ท่านควร

จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอื่น ๆ  

 บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การ

ยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่า

ให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซึ่งทาง 

ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท  

คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
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 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด 

ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  ตามที่

สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย  ความ

สะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจริง โดยทาง

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท า

การออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯที่

ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมทีพ่ักและสถานทท่ีองเทีย่ว 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ ่3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ

เสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่

กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมกีารจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบรกิาร

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปดิปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวัน

เหล่าน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาท่ีแน่นอน

ก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 

ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได้ 
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 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้อง

ท าพาสปอร์ตเล่มใหมก่่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าทา่น

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฝรั่งเศส) 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวซี่า TLS (อาคารสาธร ซิตี้) 
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ในการยื่นวซี่าทางสถานทตูจะเก็บหนังสอืเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวซี่า ไม่สามารถดึงหนังสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทตู หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดขึน้อยูก่ับสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สเีลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

*** การยื่นวซี่ากับทางบรษัิททัวร ์จะต้องท าการยื่นวซี่า ประเภทหมู่คณะเท่านั้น  การยื่นหมู่คณะต้องมจี านวน 10 คน

ขึน้ไป  ซึง่ทางศนูยร์บัยื่นจะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวซี่าเท่านั้น ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวันยื่นได้เอง หากผู้เดินทาง

ไม่สามารถไปยื่น   วซี่าในวันทีท่างศนูยร์บัยื่นก าหนดได้  มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเตมิ ( PREMIUM ) ดังนี ้*** 

1.กรณทีีเ่หลือระยะเวลายื่นวซี่า น้อยกว่า 11 วันท าการ นับจากวันเดินทาง  มค่ีาใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,200.บาท   

2.ในกรณทีีเ่หลือเวลายื่นวซี่าเหลือน้อยกว่า 5 วันท าการ จะมค่ีา Fast Track เพิ่มเติมอกี ท่านละ 400 บาท  

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ท้ังนี ้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ ผูเ้ดินทางต้องช าระกับทางศนูยร์บัยื่นโดยตรง** 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 
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รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ       

(พ้ืนหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ท่ีท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการย่ืนวีซ่า 

 

 
หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

 Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน 

 บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )  

ก่อนวันย่ืนวีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 
ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะ

การย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือ

พาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 

 

3. หลักฐานการเงิน 
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 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ัน คือ 

 
-  พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหกั้นและกันได้ 
- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 
 

 กรณทีี่มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 
 

- ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ย้อนหลัง 3  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย   

เป็นภาษาอังกฤษ          

 

 
  

 เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

 เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

 พนักงานท่ัวไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศทีเ่ดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

 

 นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

4. หลักฐานการท างาน 
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 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาบัตรประชาชน 

 สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่าน้ัน) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ  

หมายเหตุ  ***บิดาหรอืมารดา ต้องท าหนังสือชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษวา่ใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มคีวามสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขยีนหรอืพมิพข์ึ้นเองได้)*** 

 
*ส าหรบัหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

 

 กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอื
มารดา มารดา 
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 กรณเีด็กอายุตา่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน  

 ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายน้ิวมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 

18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซ่า 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังส้ิน  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 
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ข้อมูลค ารอ้งขอย่ืน วซี่า ประเทศฝรั่งเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขอ้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซี่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวซี่าประเทศอิตาล ี

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       

       วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ.________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

 

            หย่า            หม้าย 

 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________ 
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอยีดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ช่ือบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จ่ายเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุช่ือ  

 ความสัมพันธ์   


