
 

               ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน  
 

                                                                                                                      ราคาเร่ิมตน้ท่ี      69,900  69,400 บาท 

                                                                                   ระยะเวลา            10 วนั 7 คืน 

                                                                                   รวมอาหาร          21 ม้ือ 

                                                                                   ประเทศ               อิตาลี ฝร่ังเศส สวิตฯ 

                                                                                   สายการบิน          Emirates 

 ทวัร์ยุโรป น าท่านชมวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ แท่นบูชาบัลแดคคโิน เกบ็

ภาพบริเวณรอบนอกสนามกฬีาโคลอสเซ่ียม สู่บริเวณจตุรัสกมัโป เดย์ มรีาโกล ีชมวหิารเมอืงมลิาน ยอดเขาจุงเฟรา 

เข้าชมถ า้น า้แขง็ ชมววิลานสฟิงซ์ ล่องเรือบาโตมุช ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโปเลยีน หอไอเฟล ฯลฯ  

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 

9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรับ 

 

วนัที ่2          ดูไบ – โรม – วาติกนั – โคลอสเซ่ียม – น า้พเุทรวี ่
             

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 
 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
  

09.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบิน EK097 
  

12.40 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ
เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2560) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้น
ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา  นาํ
ท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น
ประเทศเดียวในโลกท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้ และเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอาํนาจปกครองสูงสุด น าท่าน
ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือ
ช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสาํริดท่ี
สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้างตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร์  นาํ
ชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุ
ผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน นาํชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พุ
เทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลกัษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดงั นาํท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The 
Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชั้นนาํและแหล่งนดัพบของคนรักการช้อปป้ิง 

  



ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
  

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที ่3         โรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีสาํคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ 
Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   อาหารจีน 

  
บ่าย นาํท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)  ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต์ (Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning 
Tower of Pisa) สัญลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.
1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 
ก็เกิดการยุบตวัของฐานข้ึนมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใช้เวลาสร้าง
ทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ช้เป็น
สถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองช้ิน นํ้าหนกัไม่เท่ากนั ถ้าปล่อยส่ิงของทั้ง
สองช้ินจากท่ีสูงพร้อมกนั ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกนั จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก
ราคาถูก ท่ีมีร้านคา้เรียงรายอยู่มากมาย 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

  
นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั GALILEI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
               

วนัที ่4         ปิซ่า - เกาะเวนิส - เมสเตร้ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกส
ร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคม มากท่ีสุด  

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

  
บ่าย นาํท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 
สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทน
รถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ 
และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นนาํ
ท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจใน
อดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
คร้ังสุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกบัวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็น
สถานท่ีพาํนกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต  ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาส
โนว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า 
“เป็นห้องนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค 
(St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านไดมี้เวลา
เท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปป้ิง
สินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ี
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกด า) 

  
นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที ่5         เวนิส เมสเตร้ - มลิาน - อนิเทอร์ลาเคน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
     จากนั้นเดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก นาํ
ท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสาน
กนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 



(Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปปิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิ
ลาน อนุสาวรีย ์ของกษตัริยว์ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหน้า
ของโรงละครสกาล่า 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

  
บ่าย นาํท่านเดินขา้มพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางสู่จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมือง
อินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ     เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake 
Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสสวิสฟองดูร์) 

  
นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่6         ยอดเขาจุงเฟรา - สตราสบูร์ก 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตั้งสถานี
รถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001  องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา 
เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาํคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอด
เขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดบันํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางข้ึนสู่ยอดเขา
ท่านจะไดผ้่านชมธารนํ้าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานี
รถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้
ธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 

  
บ่าย พาท่านชมวิวท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดบัความสูงถึง 
3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผสักบัภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch 
Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้
ท่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่



ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีทาํการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป นาํคณะเดินทางลงจากยอดเขา
โดยไม่ซํ้ าเส้นทางเดิม ให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ที่สวยงามและแตกต่างกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์
เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ประเทศ
ฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alszce) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดั
กนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรม
สมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม  

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่7         สตราสบูร์ก - รถไฟความเร็วสูง TGV - ปารีส - มงมาร์ต 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
น าคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง จนถึง
เดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลกท่ีทรง
ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํให้กรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต (Montmartre) เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในปารีส   น าท่านชมวิหารพระ
หฤทัยอันศักดิ์สิทธ์ิ (Sacre Coeur) เป็นโบสถ์แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ที่สวยท่ีสุดในกรุงปารีส 
ณ บริเวณน้ี คุณจะไดช้มกรุงปารีสท่ีแสนจะน่าประทบัใจ พร้อมร่ืนเริงไปกบันกัดนตรีพเนจรท่ีมาขบั
กล่อมดนตรีให้กบัผูม้าเยือน บริเวณมงมาร์ต มีบาร์ คาเฟ่ ร้านคา้น่ารัก แทรกตวัเบียดเสียดกนัมากมาย 
รวมถึงสินคา้ท่ีระลึกให้ท่านเลือกชม เลือกซ้ือ ไดต้ามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า 



 
วนัที ่8         พระราชวงัแวร์ซายน์ - มหาวหิารนอเตรอดาม - ล่องเรือแม่น า้แซน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์  (Versailles Palace) อนั
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใช้
เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจาํพระราชวงั,ทอ้งพระโรง
ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 
73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์น
ต่อพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเป็นห้องท่ีใช้สาํหรับจดังานเล้ียงและเตน้รําของพระนางมารี 
องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

  
บ่าย จากนั้นนาํท่านกลบัเขา้สู่มหานครปารีส (Paris) จากน้ันเข้าชมมหาวิหาร  นอเตรอดามแห่งปารีส 
(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ย
หอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็น
สถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 กบัพระนางมารีองัตวัเนตต์ และยงัเป็นจุด
กิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกด้วยจากน้ันน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 
Cruise) ไปตามแม่นํ้าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั
คลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่นํ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก้) 

  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่9         ประตูชัย - หอไอเฟล - พพิธิภัณฑ์น า้หอม – ช้อปป้ิง - สนามบิน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  



นาํเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 
Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมยัปฏิวติัฝร่ังเศส จากน้ันเข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจาก
จตุัรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย   นโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิม
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นาํถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างข้ึนในปีค.ศ.
1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคาเดโร่นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์น า้หอม Fragonard พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดง
ประวติัความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตนํ้าหอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตนํ้าหอม
ยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อนํ้าหอมอนัโด่งดงั ท่ีมีแหล่งผลิตตน้กาํเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองหลวงของโลกนํ้าหอม โดยพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโป
เลียน โบนาปาร์ตท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละห้องจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบับรรจุ
ภณัฑ์บรรจุนํ้าหอมตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกล่ินนํ้าหอมให้มี
เอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซ้ือ
นํ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
จากนั้นเชิญเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองสาํอาง 
นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัช้อปป้ิงจากทัว่ทุกมุม
โลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)หรือท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส 
โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 
 
17.00 น. นาํเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

  
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK076 

 
 
 
 
 



วนัที ่10         ดูไบ - กรุงเทพฯ 
 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  
  

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 
 

18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 
 
 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
15-24 ม.ค. 2562 98,300 83,400 

9-18 ก.พ. 2562 98,300 83,400 

19-28 มี.ค. 2562 79,399 69,491 

5-14 เม.ย 2562 79,399 69,491 

 20-29 พ.ค. 2562 79,399 69,491 

15-24 มิ.ย. 2562 79,399 69,491 

9-18 ก.ค. 2562 79,399 69,491 

19-28 ส.ค. 2562 79,399 69,491 

7-16 ก.ย. 2562 79,399 69,491 

19-28 ต.ค.2562 79,399 69,491 

18-27 ธ.ค. 2562 79,399 69,491 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์  

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามัคคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, 

ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้ น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษัทฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ีนั่ง 
 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทันทีหลังจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้ งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทวัร์ทั้ งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้ งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้ นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 แจง้ยกเลิกภายใน 30 – 44 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกภายใน 16- 29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ  

 รายการทัวร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner) 
 อัตราค่าบริการคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่า

ประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วนัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว  ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกับทางบริษัทฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้ นหากท่านมีเหตุอันใดท่ีทาํให้ท่าน

ไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดย

สุดความสามารถที่จะจดับริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้ น ๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกับเท่านั้ น 
 บริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขอ้จาํกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้ งน้ีทาง

บริษัทฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้ น อีกทั้ งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของ

บริษัทฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 
 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้ น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 



 

เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้ น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่ง
สินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้ง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้ น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้ งหมด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา 
แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวงั บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตัว ของมี
ค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหน้าท่ี
เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผูเ้ดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ 

วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง  

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมัดระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่

หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่างระมัดระวงั และ ไม่

ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถ้วน สินคา้ในทุกประเทศมีทั้ งท่ีมีคุณภาพดี 

ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกันไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกันภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนข้ึนไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนาํไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

 รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้ น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
ขนาดกวา้ง 1.5 น้ิว สูง 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป (กรณีท่ีตอ้งยื่นกับสถานทูตเยอรมันหรือฝร่ังเศส ใช้รูปถ่ายสีขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จาํนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้ น ถ่าย
ไม่เกิน 3 เดือน หากยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี ใช้ขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหน้า 90 % ของพื้นท่ีรูปถ่าย จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )(กรณียื่นสถานทูตสเปน รูปถ่ายสี หน้าตรง 
ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จาํนวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสีขาวเท่านั้ น)(กรณียื่นสถานทูตสวีเดน ใช้ขนาด 1.5 x2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

 สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล /สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาใบหย่า / สาํเนาสูติบัตร (ในกรณีท่ีอายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไปและ
ยงัศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสาํเนาสูติบตัรด้วย) 

 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้ น พร้อมสาํเนาบตัรนักเรียน/นักศึกษาด้วย 
 กรณีเด็กอายุต ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกับ

ครอบครัว 
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งเป็นฉบับจริงเท่านั้ น) 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใช้ทะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้และ  
 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน และรับรองเก่ียวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  
 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น 
 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาํเนาบัตรขา้ราชการบาํนาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้ นว่ากาํลังศึกษาอยู่ระบุชั้ นปีท่ีศึกษา 



 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตัว, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ  
 หลักฐานการเงิน สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยห์รือฝากประจาํ  
 กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย ์ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 5 วนั 

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวี
ซ่าเด็ดขาด!!)  
การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 10 มีนาคม 2556 สาํเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้ น หากท่านปรับ
สมุดบญัชีก่อนหน้านั้ น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า 
และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหน้าสุดทา้ยท่ีได้ทาํการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททวัร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้ 

 กรณีเงินฝากประจาํ (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านตอ้งขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบญัชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรับรองเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้ น) และในการขอหนังสือรับรอง ตอ้งมีอายุไม่เกิน 5 วนั นับจากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร
ท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้ นเท่านั้ น และ ให้แนบสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาํมาด้วย 

 กรณีพนัธบตัรรัฐบาลสามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สาํเนาและให้ทางธนาคารประทบัตรารับรอง พร้อมลงวนัท่ีอย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วนัท่ีท่ีปรากฎ ตอ้งมีระยะเวลาไม่
เกิน 5 วนั นับจากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซ่าข้ึนมา 

 สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี 
 เอกสารทางการเงินจะตอ้งอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วนัที่มายื่นสมัคร  
 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใช้จ่าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  

1. จดหมายจากผูรั้บรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น  
2. หลักฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกับผูรั้บรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพื่อนและสามีภรรยาท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ตอ้ง
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถ
รับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)  
3. กรุณาแนบสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาํหนดในขอ้ หลักฐานการเงิน ท่ีจะใช้ยื่นวีซ่าจาํนวน 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใช้จ่าย 

 กรณีนายจา้งรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจา้ง จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น หนังสือรับรองเงินฝากท่ีออกให้โดยธนาคารตอ้งระบุช่ือ
ลูกจา้งท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูขอ้ หลักฐานการเงิน) 

 ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย ์ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชาํระไป

แล้วและหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษัทฯ 
 เม่ือท่านได้ ชาํระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้

ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้ น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว 
 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน    

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่น Mr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้ นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถ้ามีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้ น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบตัรโดยสารแล้ว การแก้ไข

เปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผู ้

ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้ งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทกัทว้งใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความ

เสียหายใด ๆ ข้ึน บริษัทฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้ งส้ิน 


