
 

 

 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก  ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์

D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทาง บริษัทฯ ออลเวย์ วาเคชัน่ คอยให้การ
ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ - โรม (อิตาลี) - นครวาติกนั - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์- น ้าพุเทรว่ี - บนัได

สเปน - โคลอสเซียม - ประตชูยัคอนสแตนติน - โรมนัฟอรมั  -  ฟลอเรนซ ์
   

 
00.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 944 
06.50 น. เดนิทางถึง สนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี  กรุงโรม ประเทศอติาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ นครวาติกนั 
(Vatican) เป็นรฐัอิสระที่เล็กที่สุดใน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ตัง้อยู่ทางด้าน
ตะวนัออกของกรุงโรม โดยมพีระสนัตะปาปาเป็นองคป์ระมุข และใหทุ้กท่านไดช้ม มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) เป็นมหาวหิารศกัดิส์ ิทธิท์ ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณ
ทางเขา้ก่อนถึงตวัมหาวหิารท่านจะพบกบัความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่าง
มาก เรยีกวา่ เปียซซา ซาน พเิอโตร ซึง่ลอ้มรอบดว้ยเสา 284 ตน้ และรปูปัน้นกับุญ 96 องค์  
บรเิวณกลางลานจะเหน็เสาโอบลิสิก์อายกุวา่ 2,000 ปี  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศอติาล ีอดตีเป็นศนูยก์ลางทาง
อ านาจและการปกครองของอาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่ เพื่อชมความงามของ น ้าพุเทรว่ี 
(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเด่นอยูก่ลางน ้าพุแห่งนี้ เชื่อกนัวา่ผู้ที่
ไดม้าเยีย่มชมสถานทีแ่ห่งนี้ แลว้หนัหลงัใชม้อืขวาโยนเหรยีญขา้มบ่าซา้ยลงไปในบ่อน ้าพุแหง่
นี้แลว้จะไดม้โีอกาสไดม้าเยอืนกรุงโรมอกีครัง้  

 
 
 



 

 

และให้ท่านได้เดนิชมบรเิวณ บนัไดสเปน (Spanish Steps) ซึ่งเป็นบนัไดที่กวา้งที่สุดและ
ยาวที่สุดในทวปียุโรป ซึ่งมที ัง้หมด 138 ข ัน้ กลางลานมนี ้าพุสไตล์บาโรคยุคต้นรูปทรงเรือ
โบราณตัง้เด่น ในสมยัเรอเนสซองส ์จตุรสัแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เป็น
แหล่งรวมศลิปินและนกัเขยีน และเรยีงรายดว้ยโรงแรมและทีพ่กัอาคารหรู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
บ่าย น าท่านสมัผสัความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอยา่ง โคลอสเซียม (Colosseum) 

(ด้านนอก) ซึ่งเป็นสนามกฬีายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มอีายุเก่าแก่ถึง 
2,000 ปี เป็นสถานที่ส าหรบัให้ความบนัเทงิในยุคนัน้ โดยจดัให้มกีารต่อสู้ระหว่างเหล่า
นักรบกลาดเิอเตอร์ และสตัวร์้ายนานาชนิด และเที่ยวชม ประตูชยัคอนสแตนติน โดยที่
ประตชูยัแห่งนี้มขีนาดใหญ่และสภาพสมบรูณ์ทีสุ่ดในกรุงโรม สรา้งขึน้เพื่อฉลองชยัชนะของ
จกัรพรรดคิอนสแตนตนิที ่1 ที่มชียัชนะเหนือจกัรพรรดแิมก็เซน็ตอิสั ในสงคราม Battle of 
Milvian Bridge ประตชูยัแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.315 เป็นช่วงทีเ่กดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่าใน
เมอืง วสัดุทีน่ ามาสรา้งจงึอาจจะไม่สอดคล้องและไม่สมบรูณ์มากนกั หลงัจากนัน้น าท่านไป
ยงั  โรมนัฟอรมั (Roman Forum) (ด้านนอก) ซึ่งที่แห่งนี้ เคยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ค้าขาย ทัง้การเมอืง และศาสนาของกรุงโรมสมยัโบราณ จึงได้กลายเป็นแหล่งรวบรวม
โครงสร้างและซากปรกัหกัพงัที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตวัอาคารทัง้หมดใชเ้วลาก่อสรา้งนาน
ถึง 900 ปี  จากนัน้เดนิทางเขา้สู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) 
เป็นเมืองหลวงของแคว้นทสัคานี ต้นก าเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตนัน่เป็น
ศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวฒันธรรมอนัรุ่งโรจน์ ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์นัน่า
หลงใหลแห่งนี้ไดช้ื่อวา่เป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีสุ่ด 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NIL HOTEL , FLORENCE หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม ฟลอเรนซ ์- ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - วิหารซานตามาเรีย เดล ฟีโอเร่ - จตัรุสัซินญอเรีย -  

สะพานเวคคิโอ - เวนิส เมสเตร้ (ฝัง่แผ่นดินใหญ่) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) น าชม หอเอนเมืองปิซ่า  ที่

สรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวเพื่อใชเ้ป็นหอระฆงั โดยใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 177 ปี ลกัษณะ
เด่นของหอเอนแห่งนี้ คอื ความเอยีงที่ 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมอืนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่
เอียงสนันิษฐานว่าเป็นเพราะสร้างอยู่บนพื้นทราย ซึ่งในปีค.ศ. 1987 องค์กรยูเนสโก้



 

 

ประกาศให้หอเอนเมอืงปิซ่าเป็นมรดกโลกและเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีด้วย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองฟลอเรนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง   
พิเศษ! ให้ท่านได้ทานพซิซ่ามารก์ารติ้า จาก 3 วตัถุดบิเรยีบง่ายสู่พซิซ่าแป้งบางตน้ต ารบั 
หอมกรุ่นจากเตา 

บ่าย ชมความยิง่ใหญ่ของสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (ด้านอก)  
วหิารของเมอืงฟลอเรนซแ์ห่งนี้โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสมีาใชใ้นการ
ก่อสร้าง ทัง้สชีมพู สเีขยีว และสขีาว ซึ่งน ามาผสมผสานกนัได้อย่างงดงาม และอกีอย่าง
หนึ่งทีโ่ดดเด่นไม่แพก้นั คอื โดมทีท่่านสามารถมองเหน็ไดไ้ม่วา่จะอยูมุ่มไหนของเมอืง โดย
อยู่ใกล้กัน คือ จตุรสัซินญอเรีย มีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของรูปปั้นเดวดิ ผลงานที่มชีื่อเสยีงของไมเคลิ แองเจโล่ บรเิวณนี้มรีูป
แกะสลกัจดัแสดงอยูม่ากมาย อาท ิรปูแกะสลกัเพอรซ์ุส (Perseus) วรีบุรุษกรกีโบราณตอน
บัน่คอเมดซู่า รปูแกะสลกัเฮอรค์วิลสี และรปูสลกั The Rape of the Sabine Women ถดัมา
รมิฝัง่แม่น ้าอารโ์น จะพบกบั  สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สรา้งขึน้เมื่อประมาณ ค.ศ.1333 
อายุประมาณ 600 กว่าปี มกีารท าหลงัคาคลุม ในสมยัศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นสะพานที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงเป็นเพยีงสะพานแห่งเดยีวในเมอืงทีร่อดพน้สงครามโลกครัง้ที ่ 2 มาได้
ทอดข้ามแม่น ้าอาร์โน  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice 
Mestre) (ฝัง่แผ่นดินใหญ่) เป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.)  ถูกสร้างขึน้จากการเชื่อมเกาะเลก็ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกนัในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืง
ที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดัง้เดิมตัง้อยู่รมิ
คลอง เวนิสไดร้บัฉายาวา่ เมอืงแห่งสายน ้า และเมอืงแห่งสะพาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
น า ท่ านเ ข้ าสู่ ท่ี พ ัก  SMART HOTEL HOLIDAY VENICE,VENICE MESTRE หรื อ
เทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ีส่ี เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส - จตรุสัซานมารโ์ค - พระราชวงัดอจ - สะพานถอนหายใจ - 
สะพานริอลัโต - มิลาน - มหาวิหารดโูอโม่ - แกลลอเรีย วิคเตอร ์เอม็มานูเอล 

    
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อโดยสารด้วยเรือทัศนาจรสู่ 
เกาะเวนิส (Venice Island) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ซึง่เกาะเวนิสเป็นเมอืงใน
ฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน ชมความสวยงามของ จตุรสัซานมารโ์ค ได้รบัการตัง้ชื่อ
ตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรสัแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส 
กวา้งขวางและรายลอ้มไปดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ลอ้มรอบดว้ยโบสถ์
นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสาแห่งนักบุญ บริเวณลานกว้างแห่งนี้เต็มไปด้วยฝกูนก
พริาบและนกัท่องเทีย่ว นอกจากนี้บรเิวณรอบๆ ยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟใหท้่านไดเ้ขา้ไป
เลอืกใช้บรกิารอกีด้วย จากนัน้น าท่านผ่านชม พระราชวงัดอจ เป็นพระราชวงัสไตล์แบบ
โกธคิของดอจหรอืยคุผูค้รองเมอืงเวนิส สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่เกดิเพลงิไหมแ้ละได้รบั
การบูรณะและก่อสรา้งเพิม่เตมิในระหว่างศตวรรษที ่14 และ 15 ภายในพระราชวงังดงาม
ดว้ยการประดบัทองค าและภาพจติรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขยีนทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก  วงัแห่งนี้ยงัมคีุกขงันกัโทษอนัน่าสะพรงึขวญัอยู่ช ัน้ใต้ดนิ ซึ่งถูกเชื่อมดว้ยทางเดนิ
แคบๆ ไปยงัสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขงั สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอน
หายใจ (Ponte dei Sospiri หรอื Bridge of Sighs) เป็นสะพานทีใ่หน้กัโทษขา้มไปเพื่อเขา้
คุกและจะไม่ไดก้ลบัมาอกี รวมทัง้เป็นทีคุ่มขงันกัรกั คาสโนวา่ ซึง่เป็นนกัโทษเพยีงคนเดยีว
ทีส่ามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได ้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส สปาเกต็ตี้หมกึด า เสริ์ฟพร้อมกุ้งและปลาหมกึทอด ปิดท้ายด้วย
ไอศครมีสไตลอ์ติาเลยีนแท้ๆ  

 



 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่แผ่นดนิใหญ่ที ่ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดนิทางเขา้สู่ มิลาน (Milan) 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศ อติาลมีลิานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชัน่ช ัน้น าของโลกอกีเมอืงหนึ่ง อกี
ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของประเทศอติาลีอกีด้วย และใหท้่านเดนิทางชม มหาวิหาร
ดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) (ด้านนอก) ซึ่งมหาวิหารนี้สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 
แต่กว่าจะเสรจ็ต้องใช้เวลากว่า 500 ปี ด้านนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมที่ท าจากหนิอ่อน
จ านวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิอ่อนจากสมยัต่างๆ กวา่ 3,000 ชิน้ ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีปูปั้น
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง 
แกลลอเรียวิคเตอรเ์อม็มานูเอล (Galleria Victor Emmanuel II) (ที่ตัง้รา้น Prada ร้าน
แรกของโลก) โดยทีแ่ห่งนี้จะมสีนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลกใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งจุ
ใจ อาทเิช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA,MILAN หรือ
เทียบเท่า 

 
วนัท่ีห้า  มิลาน - ลเูซิรน์ (สวิสเซอรแ์ลนด)์  - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรียสิ์งโตหิน -  
  อินเทอรล์าเก้น 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) อดตีเป็น
หวัเมอืงโบราณของสวสิเซอร์แลนด์ ซึ่งสวสิเซอร์แลนด์เป็นดนิแดนที่ได้รบัสมญานามว่า 
หลงัคาแห่งทวปียโุรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่ง
เทอืกเขาแอลป์แลว้ ยงัมภีเูขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตวัอยูต่ามเนินเขา และไหล่เขา 
สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอนัเขยีวชอุ่ม 



 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
บ่าย น าท่านไปยงั อนุสาวรียสิ์งโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลกัอยู่บนหน้าผา โดยที่

หวัของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็น
เกยีรตแิด่ความกล้าหาญ ซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดีของทหารสวสิฯที่เสียชีวติไปในการต่อสู้
ป้องกนัพระราชวงั ระหวา่งการปฏวิตัใิหญ่ของฝรัง่เศส เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม ค.ศ.1792 ใน
สมยัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 จากนัน้น าชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้
ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 500 ปีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นเมื่อ
ศตวรรษที ่14 มคีวามยาว 204 เมตรพาดขา้มแม่น ้ารอยส ์มป้ีอมปราการแปดเหลี่ยมตัง้อยู่
กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสยีหายในปี ค.ศ. 1993 หลงัคาที่คลุมสะพานจะมภีาพเขยีน
บรรยายประวตัคิวามเป็นมาของสวสิเซอร์แลนด์ ได้เวลาอนัส าควรน าท่านเดนิทางเข้าสู่ 
เมืองอินเทอรล์าเก้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL METROPOLE AG, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีหก อินเทอรล์าเก้น - กรินเดลวลัด ์กรนุด ์- นัง่รถไฟขึ้นยอดเขาจงุเฟรา  - บาเซิล 
   

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดินทางสู่สถานี กรินเดลวลัด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เพื่อ นัง่รถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) (เต็มวนั) โดย
รถไฟ Jungfraubahn เป็นรถไฟสายธรรมชาตทิี่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรปจนได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความ
สวยงามของธรรมชาต ิหมู่บ้านพื้นเมอืง ธารน ้าแขง็ และหมิะขาวโพลนจนถงึจุดทีส่งูทีสุ่ด
ของยโุรป เพื่อพชิติยอดเขาจุงเฟรา ซึง่มคีวามสงูถงึ 3,454 เมตร  
 



 

 

นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าทีน่ี่สวยงามดุจดนิแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนี้ปก
คลุมดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทัง้ปี ท าใหใ้นปี 2001 องคก์รยเูนสโกป้ระกาศใหย้อดเขาจุงเฟ
ราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมประวตัิการสร้างทางรถไฟ  ชมถ ้า
น ้าแขง็ Ice Palace ทีส่รา้งโดยการเจาะธารน ้าแขง็เขา้ไปภายในและแกะสลกัน ้าแขง็เป็นรูป
ต่างๆอย่างสวยงาม ชมววิทิวทศัน์และสมัผสัหิมะที่ลาน Plateau และจุดชมววิ Sphinx 
Viewpoint ทีส่รา้งยืน่ออกไปเหนือ Aletsch Glacier ทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในโลกถงึ 23 กม. 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขาจงุเฟรา 
พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิม้รส ฟองดวูช์สีแบบสวสิฯ พรอ้มชมววิจากยอดเขาจุงเฟรา 

บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เพื่อเขา้สู่ เมืองบาเซิล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NOVOTEL, BASEL  หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีเจด็ บาเซิล - นัง่รถไฟ TGV (ชัน้ 2) สู่ปารีส (ฝร ัง่เศส) - เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(มีไกด์

บรรยายไทย) - ประตชูยั - จตัรุสัคองคอรด์ - พิพิธภณัฑ์ลฟูวร ์(ด้านนอก)  
  
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี โดยทีท่่านจะได ้นัง่รถไฟ TGV (ชัน้ 2) วิง่ดว้ยความเรว็ 250 
กม./ชม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชม.) สู่สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris) 
ซึ่งเป็ยเมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่รมิแม่น ้าแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศ 
บนใจกลางแควน้อลี-เดอ-ฟรองซ ์ ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษาบนัเทงิ สื่อ
แฟชัน่ วทิยาศาสตร์ และศลิปะท าให้กรุงปารสีเป็นหนึ่งในเมอืงที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก  

 



 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย  น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) (มไีกดบ์รรยายภาษาไทยด้าน

ใน) ซึง่เป็นพระราชวงัทีไ่ดช้ื่อวา่งดงามและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก อกีทัง้ยงัมสีไตลก์ารตกแต่งที่
เป็นเอกลกัษณ์ หรอืเรยีกอกีอย่างว่า หลุยส์  โดยน าท่านชมความงามของห้องต่างๆ อาท ิ 
ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมเิรอร์ ห้องนโปเลยีน แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนตกแต่ง
ด้วยภาพเขยีนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมอืเอกชาวฝรัง่เศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็น
พระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก จากนั ้นน าชม ประตูชัย (Arc de 
Triomphe) ซึง่เป็นเป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคญัในกรุงปารสี ตัง้อยูก่ลางจตุัรสัชารล์ส ์เดอ โกล 
หรอื จตุรสัแห่งดวงดาว สร้างขึน้เพื่อเป็นการสดุดวีรีชนทหารกล้าทีไ่ด้ร่วมรบเพื่อประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน ประวตัศิาสตรข์องประตแูห่งนี้กนิเวลานาน
ถึง 30 ปี  และน าท่านชม จตุรสัคองคอรด์  เดมิชื่อจตุรสัหลุยสท์ี่ 15 ซึ่งออกแบบโดยเลอ
โนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้งเมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฎวิตัิ
ใหญ่ฝรัง่เศษ ใกล้กนัเป็นสวนตุยเลอลสี ์สวนแบบฝรัง่เศษทีอ่อกแบบไวอ้ย่างงดงาม มเีสา
โอเบลสิก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตัง้สูงเด่นอยู่กลางจตุรสั บนเสาหนิสลกัเป็นรูปตวัหนังสือ
อยีปิต์โบราณ หลงัจากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ลฟูวร ์(ด้านนอก)  ตวัอาคารเดมิเคยเป็น
พระราชวงัหลวง ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก มีผลงาน
ทรงคุณค่าทัง้ทางศลิปะและประวตัศิาสตร์เป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทภิาพเขยีน
โมนาลซิ่า ,The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด 
ดาวนิชีห่รอืรปูปัน้ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก   

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
                พิเศษ! ลิม้รส หอยเอสคารโ์กแ้ละเป็ดฝรัง่เศส อาหารพืน้เมอืงยอดนิยม 

หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกบัทางเจ้าหน้าที่ตัง้แต่การจอง 
มฉิะนัน้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงเมนูได้ 

  น า ท่ านเ ข้ าสู่ ท่ี พ ัก  RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE, PARIS หรื อ
เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ีแปด  ปารีส - หอไอเฟล  - มหาวิหารนอรท์เธอดาม - มหาวิหารซาเครเกอร ์- ช้อปป้ิงกาเลอ
รี ลาฟาแยต - ล่องเรือชมแม่น ้า  

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (HOT BREAKFAST) 
  น าท่านชม หอไอเฟล  เป็นประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อฉลอง

ครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏวิตัฝิร ัง่เศส ซึ่งประชาชนในสมยันัน้คดัค้านและบอกว่าเป็น
ประตมิากรรมที่มรีปูทรงน่าเกลยีดที่สุดในโลก แต่ปัจจุบนักลบักลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เมอืงและมผีูค้นอยากมาเหน็มาก โดยมคีวามสงู 300 เมตร เทยีบเท่าไดก้บัตกึ 7 ชัน้ และให้
ท่านถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ต่อจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ้มหาวิหารนอร์
ทเธอดาม เป็นมหาวหิารในยุคกอธคิ ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัออกของกรุงปารสีบนเกาะกลาง
แม่น ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ประตมิากรรมและหน้าต่างประดบักระจกส ี (Stained glass) ระหวา่ง
ปฎิวตัฝิร ัง่เศษ ซึ่งมหาวหิารแห่งนี้ได้รบัความเสยีหายอย่างหนัก จงึได้รบัการบูรณะครัง้
ใหญ่ระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่19 ให้เหมอืนเดมิทุกประการ จากนัน้น าทุกท่านเขา้ชม มหา
วิหารซาเครเกอร ์ซึง่เป็นมหาวหิารแบบโรมนัไบแซนไทน์ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูง
ที่สุดในปารสี อุทศิให้แด่พระหฤทยัของพระเยซูและชาวฝรัง่เศษที่เสยีชวีติในสงครามกับ
รสัเซยีนอกจากนี้ยงัมรีูปส ารดิของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดบัอยู่ที่ด้านหน้าของ
ซุม้ประตดูว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บ่าย  อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ กาเลอรี ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสนิค้าทีใ่หญ่

และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในฝรัง่เศส เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้เสื้อผ้า, เครื่องประดบั 
และเครื่องส าอางค ์ฯลฯ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าแซน ชมความสวยงามของสอง
ฟากฝัง่แม่น ้าแซน ซึ่งระหวา่งทางจะผ่านสถานที่ส าคญัๆ เช่นพพิธิภณัฑล์ูฟวร์, โบสถ์นอร์
ทเธอดามสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทัง้โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วย
ศลิปะแบบเรอเนสซองสอ์กีหลายแห่ง 

 



 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ บนเรืออาหารพื้นเมือง 
  น า ท่ านเ ข้ าสู่ ท่ี พ ัก  RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE, PARIS หรื อ

เทียบเท่า 
 
วนัท่ีเก้า ปารีส  – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบิน ชารล์ส ์เดอ โกลกรงุปารีส เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระ เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931  
 
วนัท่ีสิบ กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  ธนัวาคม  02 -11  

อตัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 103,900 83,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 99,900 79,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 93,500 75,500 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 17,500 17,500 

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไม่มนี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบยโุรป ราคา

ตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ 

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเขา้ประเทศ

ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ,  ภยั

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วซี่า 

 



 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอด

การเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ยโูร /ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่า (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่าทาง

สถานทตูไม่คนืใหท้่านไม่วา่ท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้มอาหาร

เช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็น

หลกั 

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยั

นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 



 

 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผูเ้ดนิทาง

ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่บรษิทัฯว่า

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้ง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได ้และต้องการเปลี่ยนตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนวา่สามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลูกค้าจะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงนี้เองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้   

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบิน

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



 

 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที่ทางบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี

ท่านไม่ไดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดแูลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
- พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวนัสุดท้ายของ

โปรแกรมทีเ่ดนิทางจนถงึวนัหมดอายบุนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 6 หน้า กรณี

พาสปอร์ตช ารุดหรอืมรีอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มวีซี่าในกลุ่มเชง

เกน้หรอืประเทศอื่นๆทีห่มดอายไุปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อให้

ง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า) 

- รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 Cm X สูง 4.5 Cm ฉากหลังเป็นพื้นสีขาว

เท่านัน้ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรอืผ้าคลุมใดๆ ยกเวน้ผ้าคลุม

ศรีษะทางศาสนา ควรมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบียนบ้าน / บตัรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 

ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

สถานทตู) หนงัสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดัทีท่่านท างานอยูโ่ดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืน

ปัจจุบนั  วนัเดอืนปี ที่เริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะต้องพมิพ์ลงบนหวั

กระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบรูณ์ 

** กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนงัสอืรบัรอง

บรษิทั ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรการเท่านัน้ คดัส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 



 

 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณีทีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บ้าน หรอื ค้าขายไม่ได้จดทะเบยีนการคา้ ฯลฯ 

อาชพีทีไ่ม่สามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานได ้ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออก

เองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด้ 

- หลกัฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่หน้า

แรกทีม่ชี ื่อเจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไม่กระโดดขา้มเดอืน 

หรอืขอ STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจุบนั (ถ่ายส าเนาสมุด

บญัช ีกบัขอ Statement ให้ท่านเลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  และจ านวนเงนิในบญัช ีมจี านวนไม่

ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายได้อยา่ง

ไม่เดอืนรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูลิ าเนา  ** ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งใน

การยื่นขอวซี่าต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใช้จ่ายให้กบับุคคลในครอบครวัด้วย (หมายเหตุ: ทุก

สถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไม่รบัพจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าที่

ไม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี) ในวนันดัยืน่วซี่ากรุณาน าสมุดบญัชเีล่ม

จรงิมาดว้ย 

- กรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งต้นแล้วทางบรษิัทต้อง

ออกจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของผู้เดินทาง โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จดัการ

เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องท าจดหมาย

ยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยืน่เรื่องแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไป

กบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ว่าที่การอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงลายชื่อ

และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

- หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯใคร่ขอความร่วมมอืท่านไปสมัภาษณ์

ตามนดัหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวยความสะดวกให้ 

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไม่ใหเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และไม่

คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทูตไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวี

ซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได้ 



 

 

- กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้รบัพจิารณาวซี่าแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การแจ้งสถานทูต เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก

บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั

ทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ## 

- การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลกูค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วยตนเองตามวนั

เวลานัดหมายท่ีศนูยร์บัเรื่อง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดยจะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


