
ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์  www.taladtourmag.com                          หน้า 1 จาก 10 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดนเบริก์ – เขตเมืองเก่า - บาเดน – ไฟลบ์รูก - กอลม่าร ์– ทิทิเซ่ (ป่าด า) 

ล่องทะเลสาบทิทิเช่ - น ้ าตกไรน ์– ลูเซิรน์ – อนุสาวรียส์งิโต - สะพานไมค้าเปล – ชอ้ปป้ิง - แองเกลเบริก์ภูเขาหิมะ

ทิตลิส – ถ ้าน ้ าแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า - อนุสาวรียส์งิโต 

สะพานไมค้าเปล – ดีจอง - ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายย ์– ล่องเรือแม่น ้ าแซนน ์– หอไอเฟล 

City Tour -  Duty Free - ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต 

ก าหนดการเดินทาง 

ออกเดินทางวนัที่ 

09-16 เม.ย. // 27 เม.ย.-05 พ.ค. 2561 

( กรุณาส ารองทีน่ ัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
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วนัที0่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

18.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคารเ์ตอรส์ายการการต์ารแ์อรเ์วย ์(เคาเตอร ์Q) พรอ้มเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่

บนเครื่อง 

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร ์ประเทศการต์าร.์..โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR833 

วนัที0่2      แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดนเบริก์ – เขตเมืองเก่า - บาเดน – ไฟลบ์รูก 

00.25 น. เดินทางถงึประเทศการต์าร ์ใหท่้านแวะพกัเปลีย่นเครื่อง (ในเวลาเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง) 

01.30 น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิรต์...โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR069 

07.05 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้ เมือง 

และด่านศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

น ำท่ำนชมเมือง “แฟรงคเ์ฟิรต์” เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเน่ือง

อันยำวหลำยศตวรรษเคยเป็นสถำนที่ ซ่ึ งกษั ต ริย์และ

จักรพรรดิหลำยพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีรำชำภิเษก ผ่ำน

ชมสถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต   ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นสถำนีรถไฟ

ต้นแบบของสถำนีรถไฟหัวล ำโพงคร้ังเมื่อครำวเสดจ็ประพำส

ยุโรปของรัชกำลที 5 ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่เก่ำแก่

ที่สุดในเมือง ด้ำนข้ำงกคื็อ ศำลำว่ำกำรเมือง ซ่ึงอยู่ทำงด้ำน

ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำง

สู่ “เมืองไฮเดลเบิรก์” ชมย่ำนเมืองเก่ำ ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับปรำสำทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้ำงขึ้นอยู่บนเชิง

เขำเหนือแม่น ้ำเนก็คำร์ ซ่ึงสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปรำสำทสร้ำงด้วยหิน

ทรำยสีแดงซ่ึงมีอำยุกว่ำ 900 ปี นอกจำกไฮเดลแบร์กจะเป็นเมืองประวัติศำสตร์ส ำหรับเยอรมนีแล้ว ยัง

เป็นเมืองประวัติศำสตร์ส ำหรับคนไทย คือเป็นในหลวง รัชกำลที่ 8 ทรงพระรำชสมภพ ณ เมืองน้ี 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย น ำท่ำนชมตัวเมืองเก่ำด้ำนล่ำง เดินชมมีจัตุรัสที่มีโบสถ์โปแตส

แตนท์ต้ังตระหง่ำนอยู่กลำงเมือง เดินเล่นถ่ำยรูปบนสะพำนโอ

ลด์บริดจ์ หรือ คำร์ลส ทีโอดอร์ จุดชมวิวปรำสำทที่สวยที่สดุและ

ตัวเมืองเก่ำของไฮเดลเบิร์ก ออกเดินทำงสู่  “เมืองบาเดน” 

เมืองเล็กซ่ึงต้ังอยู่ในรัฐบำเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก บริเวณอนัมีภูมิ

ทัศน์ที่เตม็ไปด้วยเสน่ห์ที่หลำกหลำย ได้แก่ ป่ำด ำ ทะเลสำบโบ

เดนเซ พร้อมทั้งแนวภูเขำที่สูงเด่น “ไคเซอร์ชตูล” และเมือง

แห่งน ำ้แร่ที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป เดินเที่ยวชมย่ำนเมืองเก่ำ ซ่ึงในอดีตเป็นที่พักผ่อนอำบน ำ้แร่แก้โรคไขข้อ 

ของเจ้ำนำยช้ันสงู พ่อค้ำ และรำชวงค์ต่ำงๆ ในยุโรป และในกำรเสดจ็ประพำสยุโรปคร้ังที่สองของ รัชกำลที่ 

5 พระองค์ได้ประทับที่เมือง บำเดน บำเดน เป็นเวลำกว่ำสำมสปัดำห์ เพ่ือรักษำพระวรกำย และท่องเที่ยว

ชมธรรมชำติ รอบๆ ป่ำแห่งบำเดน บำเดน...จำกน้ันเดินทำงสู่ “เมืองไฟลบ์รูกอิมไบรสเ์กา” เมืองสวยอีก

หน่ึงเมืองที่ต้ังอยู่ในรัฐบำเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีแม่น ำ้ไดรซัม DREISAM และมีแม่น ำ้ ซ่ึงเป็นแม่น ำ้สำย

เลก็ๆ ไหลผ่ำนในเมือง เมืองน้ีจัดได้ว่ำเป็นเมืองสวยงำมเมืองหน่ึงในประเทศเยอรมัน  

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร 
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พกัที ่:       HOFGUT STERNEN HOTEL หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที0่3     ทิทิเซ่ – กอลม่าร ์– ทิทิเซ่ (ป่าด า)  

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองกอลมาร์” (Colmar) เมืองท่องเที่ยวยุค

กลำงที่มีช่ือเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) 

ในแคว้นอำลซัส (Alsace) ประเทศฝร่ังเศส ตัวเมืองน้ันต้ังอยู่ทำง

ตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เมืองกอลมำร์ ยังเป็นเมืองที่ได้รับกำร

ขนำนนำมว่ำเป็น "เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอำลซัส" นอกจำกน้ียังเป็นเมือง

ที่มีช่ือเสียงในกำรอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถำปัตยกรรม

และบรรยำกำศของเมืองโบรำณ ให้ท่ำนได้มีเวลำเดินเล่นชมตัวเมืองเก่ำที่เรียงรำยไปด้วยเรือนไม้โบรำณ ร้ำนค้ำ

โบรำณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศำสนสถำน และร้ำนค้ำและที่อยู่อำศัย ที่คงสภำพเหมือนเมืองในยุคกลำง... 

สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่ “เมืองทิทิเซ่”  

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองทิทิ เช่  ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ กลำงป่ำด ำ หรือ BLACK 

FOREST ปกคลุมไปด้วยป่ำสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศ

เยอรมนี โดยมี ทะเลสำบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขำ และทิวป่ำ

สนที่ยืนต้นปกคลุมไปทั่ว ททิิเช่ ยังเป็นต้นก ำเนิดของ "นาฬิกากุก๊กู" 

ที่มีช่ือเสียง... ให้ท่ำนได้มีเวลำ สัมผัสกับธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ชม  

ธรรมชำติที่สวยงำมริมทะเลสำบและหมู่บ้ำนทิทิเซ่ที่ เป็นแหล่ง

พักผ่อนตำกอำกำศชื่อดังของเยอรมนี จำกน้ันชมนำฬิกำกุก๊กู สินค้ำ

พ้ืนเมือง หรือเพลิดเพลินกบักำรเดินเลือกซ้ือ นำฬิกำกุก๊กู และงำนไม้แกะสลัก ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอน

ใต้ที่เสมือนเป็นสญัลักษณ์ของชำวป่ำด ำ 

อิสระกบัอาหารมื้ อค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที ่: HOFGUT STERNEN HOTEL หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที0่4     ทิทิเซ่ (เยอรมนั) – น ้ าตกไรน ์– อินเทอรล์าเกน้ 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะออกเดินทำงเข้ำสู่“ เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชำยแดน

เยอรมัน-สวิสฯชมความสวยงามของน ้ าตกไรนซ่ึ์งเกิดจำกแม่น ำ้ไรน์สำยน ้ำ

นำนำชำติที่ส  ำคัญที่สุดในยุโรป แม่น ำ้แห่งน้ีเกดิขึ้นจำกกำรละลำยของหิมะจำก

เทอืกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆผ่ำนลิคเท่นสไตน์เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสะ

แต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออก

จำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ำ้ไรน์สำยใหญ่ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชัน ที่

เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น“น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”แม่น ำ้ไรน์สำยน้ีไหลผ่ำนหลำยประเทศ แต่

ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศเยอรมันนีปลำยทำงอยู่ที่ทะเลเหนือ ประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์  สัมผัสควำม

ตระกำรตำของสำยน ำ้ตก พร้อมบันทึกภำพอันน่ำประทับใจไว้เป็นที่ระลึก น ำคณะเดินทำงสู่ “ เมืองลูเซิร์น ” ซ่ึง

เป็นอดีตหัวเมืองโบรำณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “หลังคาแห่งทวีป

ยุโรป” (The roof of Europe) เพรำะนอกจำกจะมีเทอืกเขำสูงเสยีดฟ้ำอย่ำงเทือกเขำแอลป์แล้ว กย็ังม ี ภูเขำใหญ่
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น้อยสลับกับป่ำไม้ที่แทรกตัวอยู่ตำมเนินเขำและไหล่เขำ สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่ำและทุ่งหญ้ำอันเขียวชอุ่ม 

ส ำหรับเล้ียงสตัว์ และเป็นเมืองทีไ่ดชื้อ่ว่านกัท่องเทีย่วบนัทึกภาพไวม้ากทีสุ่ด 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมเมืองต่ำงๆระหว่ำง

ทำง น ำคณะท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเกน้ ” เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตำกอำกำศ

สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ต้ังอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่ง

คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เหน็เขำจุงเฟรำอันลือชื่อ , นำฬิกำดอกไม้ , สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด 

อย่ำงที่หลำยคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉำกภำพยนตร์ไทย เร่ือง วันน้ีที่รอคอย   ให้ท่ำนได้อิสระกบักำร

เลือกซ้ือสินค้ำสวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมช่ือดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกับ

บรรยำกำศอนัโรแมนติก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 

อิสระกบัอาหารมื้ อค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที ่:     City Oberland Hotel หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง                                       

วนัที0่5     อินเทอรล์าเค่น – กรินเดลวาลด ์– นัง่รถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 

                 ถ ้าน ้ าแข็ง1,000 ปี - ภตัตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลนไ์ชเด็ค – ดีจอง 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงขึ้ นมุ่งหน้ำสู่  “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” 

ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ 

ที่มีทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือ

ใบไม้เปล่ียนสใีนช่วงฤดูใบไม้ร่วง พรอ้มน าคณะเปลีย่นบรรยากาศโ  

ดยการ “นัง่รถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่ง

แอลป์แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำที่  “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” 

รถไฟทีจ่ะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวิสฯไดขุ้ด เจาะไวท้ีค่วามสูงถงึ 3,464 เมตร แล้วน ำคณะลงรถไฟ 

ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความ

สูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นกัท่องเทีย่วหลายๆคนบอกว่าทีน่ี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะ

ท่านเขา้ชมถ ้ าน ้ าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พรอ้มชม

น ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทศันแ์ละสมัผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการ

ส่งโปสการด์จากทีท่ าการไปรษณยีท์ีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 

(พรอ้มเมนูอาหารแบบกรุป๊ทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา) 

บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศวิวทิวทัศน์อัน

งดงำม อีกด้ำนหน่ึงของ Top of Europe เปล่ียนรถไฟที่  “ สถานีไคลน์ไช

เด็ค” เพือ่เดินทางสู่สถานีสุด  ทา้ย “สถานีเลเทอรบ์รุนเน่น”จำกน้ันน ำท่ำน

เดินทำงเข้ำสู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงำมของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กัน

ดี ชมอำคำรบ้ำนเรือนสมัยเรอเนสซองส,์ โบสถ์และวิหำรเก่ำแก่ในสมัยยุคกลำง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ กำรมุงหลังคำด้วย

กระเบื้องสแีดงสด จัดเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยังเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญในด้ำนกำรคมนำคม 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่:      HOLIDAY INN, NOVOTEL HOTEL หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที0่6     ดีจอง – ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายย ์- ล่องเรือแม่น ้ าแซนน ์  

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะออกเดินทำงเข้ำสู่ “มหานครปารีส”  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 

ต้ังอยู่บนแม่น ำ้แซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลำงแคว้น อลี-

เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรต้ังถิ่นฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปำรีสเป็นหน่ึงใน

ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก และด้วยอิทธิพล

ของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง สือ่ แฟชั่น วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุงปำรีส

เป็นหน่ึงในเมืองที่ส  ำคัญที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่ำงกำรเดินทำงชมวิวทิวทัศน์

อนัสวยงำมของหมู่บ้ำนทำงชนบทของฝร่ังเศส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย น ำคณะเข้ำชมควำมสวยงำมภำยใน  “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจ า

พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคญัๆของพระราชวงั  จัดเป็น 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน  เพรำะควำมสวยงำมใหญ่โตของตัว

ปรำสำท   และสวนดอกไม้ที่ มีกำรตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำม   ผู้ที่ก่อสร้ำง

พระรำชวังแวร์ซำยส์  ที่ งดงำมแห่งน้ี คือ พระเจ้ำหลุยส์ที่  14 ของ

ฝร่ังเศส  พระรำชวังในอดีตแห่งน้ีมีพ้ืนที่ประมำณถึง 37,000 ไร่  แต่

ปัจจุบันน้ันพ้ืนที่  บำงส่วนถูกน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนอื่นจึงเหลือพ้ืนที่เพียง 

5,500 ไร่  แต่อย่ำงไรกต็ำมพระรำชวังแวร์ซำยส์ กย็ังคงควำมงดงำมและ

ยิ่งใหญ่อลังกำรเสมอมำ  น ำท่ำนชมห้องหับต่ำงๆ ที่ตกแต่งอย่ำงวิจิตรบรรจงตำมช่ือเทพเจ้ำต่ำงๆ  อำทิเช่น หอ้ง

เฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของ

พระรำชวังล้วนมีค่ำด้วยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรค่ำแก่กำรยกย่องให้เป็น

พระรำชวังที่งดงำมล ำ้ค่ำที่สดุแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวัติศำสตร์เม่ือครำวที่พระยำโกษำธบิดี(ปำน) เข้ำเฝ้ำรำช

ส ำนักฝร่ังเศส  

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่:       Mercure Fontenay-sous-Bois ทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที0่7      ปารีส - ย่านมองมารต์ - มหาวิหารซาเคร-เกอร ์- ล่องเรือ               

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขำสูง 130 

เมตร ทำงเหนือของปำรีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซา

เคร-เกอร”์ (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหำรพระหฤทัย ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือ

เป็นอนุสรณ์สถำนที่อุทิศแด่ชำวฝร่ังเศส ที่ เสียชีวิตจำกสงครำมกับป รัสเซีย 

ออกแบบตำมแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขำว

สวยเด่นเป็นสง่ำบนเนิน เขำมองมำร์ต น ำท่ำนชมควำมงำมของวิว สวยของปำรีส จนอำจกล่ำวว่ำ เนินเขำมองมำร์ต

เป็นเนินแห่งประวัติศำสตร์ และ เนินแห่งควำมฝนั ของบรรดำศิลปินทั้งหลำย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นัดพบของศิลปินมำ

ต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มี กำรสร้ำงสรรค์จำกที่น่ีเป็นจ ำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียง ในย่ำนมองมำร์ตตลอดสองข้ำงทำงจะเตม็ไปด้วยร้ำนกำแฟสไตล์ปำรีเซียง อิสระให้

ท่ำนได้เดินชมบรรยำกำศ และเลือกซ้ือของที่ระลึกต่ำงๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย  จำกน้ันน ำท่ำน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน”์ พร้อมชมชมสถำนที่ส  ำคัญ

คู่บ้ำนคู่เมืองสองฝั่งของแม่น ำ้แซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่

สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสร้ำงภำพ

ให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครที่งดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอ

ไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส ์,เกาะ

เซ็นตห์ลุยส ์,โบสถน์อรท์เตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออรเ์ซย ์, แซงวา

ลี้ ด , พระราชวงับูรบ์อ็ง ,สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่:       Mercure Fontenay-sous-Bois ทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที0่8      ปารีส – Duty Free - ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต – เดินทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำน ผ่ำนชม“ พพิธิภณัฑล์ฟูร์ ” ซ่ึงต้ังอยู่บนฝั่งขวำของแม่น ำ้

แซนน์สร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่12เดิมเป็นที่ต้ังป้อมปรำกำรและ

เป็นพระรำชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝร่ังเศสหลำยพระองค์ 

ด้ำนหน้ำมีสัญลักษณ์เป็นปิรำมิดแก้วภำยในเป็นที่สะสมงำน

ศิลปะต้ังแต่พระเจ้ำฟรังซัวร์ที่  2 ชมลำนประวัติศำสตร์ “ จัตุรัส

คองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 และ

พระนำงมำรีองัตัวเนต  ถูกตัดสนิประหำรชีวิตโดยกิโยตินในสมัย

ปฏิวัติฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-

Elysees) ที่มี ควำมยำวกว่ำ 2 กโิลเมตรที่ร่มร่ืนไปด้วยต้นเมเป้ิล

ตลอดสองข้ำงทำงและถือว่ำเป็นถนนที่ติดอนัดับสวยที่สดุในโลก 

ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพคู่กบั “หอไอเฟล” สญัลักษณ์อันโดดเด่นของ

มหำนครปำรีส บริเวณ“จัตุรสัทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  

Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียน

ให้สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1805 น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที ่

Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดชื์่อ

ดงันานาชนิด อาทิ น ้ าหอม เสื้ อผา้กระเป๋า เครื่องส าอาง จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัที่หา้งสรรพสินคา้ 

แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette 

เทีย่ง อิสระกบัอาหารมื้ อกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บ่ำย จากนั้นสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัทีห่า้งสรรพสนิคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

ค า่ อิสระกบัอาหารมื้ อค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

เดินทำงสู่สนำมบินชำร์ลเดอโกล เพ่ือให้ท่ำนได้มีเวลำท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเชค็อิน อำหำรกลำงวัน

อสิระตำมอธัยำศัย 
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22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR038 

วนัที0่9      กรุงเทพฯ 

05.50 น. เดินทางถงึกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์(แวะพกัเปลีย่นเครื่อง) 

08.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 832 

19.00 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าชา้อนัเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพือ่ความปลอดภยัใน

การเดินทาง โดย เวิลด ์คอนเน็คชัน่ส ์ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผู์น้ าทวัร ์มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การ

ตดัสนิใจ  จะค านึงถงึผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว / ห้อง 

จ่ำยเพ่ิม 

เมษายน 2561 75,900 75,900 75,900 22,000 

พฤษภาคม 2561 72,900 72,900 72,900 21,000 

ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ที่บริษทั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท//ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้

คนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ใน

แถบที่มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้ น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำร

ประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปล่ียนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะ

ผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่กต็ำม  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกบัอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้   และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง  

 ค่ำประกนัอบุัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำท ิค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
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 ค่ำผกผนัของภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่

แฝงตัวเข้ำมำในโรงแรมที่พัก และเพ่ือควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยังบริษัท และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิฉะน้ันจะถือว่ำ

ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้กต่็อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำง

น้อย 20 ท่ำน และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทวัร์อืน่ให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกดิเหตุจ ำเป็น สดุวิสัย จนไม่อำจแก้ไข

ได้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหำย สญูเสยีหรือได้รับบำดเจบ็ ที่นอกเหนือควำม รับผดิชอบของหัวหน้ำ

ทวัร์และเหตุสดุวิสยับำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏเิสธ

กำรเข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำง

บริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง

สถำนทูต เน่ืองจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์

มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับ

ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  
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 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเตม็ ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน

จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอย

ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ก ำหนด 

ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูต

ต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททวัร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ยื่นวีซ่ำเท่ำน้ัน มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น

ดังต่อไปนี้ 

o ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำน

หรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

o ค่ำมัดจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรที่ส  ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ 

หำกท่ำนไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเค ร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมี

ค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่

ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสยีแต่ค่ำมัดจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำน้ัน 

o ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดน

ค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำ

ห้อง 100% ในทนัท ีทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

o หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

100 

o ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือ

ต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของ

บริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เงือ่นไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต่อ้งกา

รนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ   หรือ กรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป -  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วันขึ้นไป  -  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-6 วัน - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวีซ่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิ้ วมือทุกท่าน) 

 หนงัสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  

 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศที่จะเดินทำง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1ชุด 

* คา้ขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 

เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนกังานและผูถ้ือหุ ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง

กรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละสถำนทูต 

*ขา้ราชการและนกัเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกดั หนังสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรบับญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอื่นๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได ้ทั้งน้ีเพือ่ใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณท่์สุด)  

* หนงัสือรบัรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละ

สถำนทูตพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรง

กบัหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 

* เดก็ต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 

*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์ / หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง

คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำน

จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่กต้็องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก

คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมายและโปรดแต่งกำย

สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำง

บริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคที์่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ

เท่านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำร

เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 


