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Day-1               กรงุเทพฯ – โดฮา  
 

16.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

19.50น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมเิพือ่เดนิทางสูก่รงุโดฮา ประเทศการต์า้ โดยสายการบนิ QATAR 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 835 

22.40น.     เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ แวะเปลีย่นเครือ่ง 

Day-2          โรม – วาตกินั – โคลอสเซยีม – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน 

01.45   ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 115 

06.55 เดนิทางถงึสนามบนิลโีอนาโดดาวนิช ีกรุงโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าท่าน
เดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลีซ ึง่มอีดีตอันยิง่ใหญ่ และเกรียงไกรในยุค
จักรวรรดโิรมันเรอืงอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ เขา้สู ่นครวาตกินั รัฐอสิระทีป่กครองตนเอง 
เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง  (พกั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เด็กไมเ่สรมิเตยีง

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

5-13 เมษายน 2559 
7-15 เมษายน 2559 
8-16 เมษายน 2559 

75,999.- 
78,999.- 
78,999.- 

 

73,999.- 
76,999.- 
76,999.- 

71,999.- 
74,999.- 
74,999.- 

 

9,500.- 
9,500.- 
9,500.- 

 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 

 

Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 

 
 
 
 
 สถาปัตยกรรมล ้าคา่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกซึง่ตกแตง่อยา่งโออ่า่หรหูรา ชมรปูปัน้แกะสลัก “เพยีตา้” ผลงาน

ของศลิปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรน์นิ ีและยอดโดมขนาดใหญซ่ึง่ 
 ปัจจุบันเป็นสิง่ล ้าค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ีจากนัน้น าคณะแวะถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอส

เซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายักษ์ที่สามารถจุคนไดก้ว่า 
50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสูก่รุง
โรม”  จากนัน้น าชมร่องรอยของศูนยก์ลางแหง่จักรวรรดโิรมันอนัศักดิส์ทิธิ ์โรมนั ฟอร ัม่, จตัรุสัเวเนเซยี, 
ระเบยีงปาลาสโซ สถานทีใ่ชก้ลา่วสนุทรพจนข์องมสุโสลนิใีนโอกาสตา่งๆ ชม อนสุาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอร ์
เอ็มมานเูอ็ลที ่2 ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นพระบดิาของชาวอติาล ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าคณะชม น า้พุเทรวี ่จุดก าเนดิของเสยีงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่” ทีโ่ด่งดัง ชม

ความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามต านาน
กล่าวไวว้่าหากใครไดม้าถงึน ้าพุแห่งนี้แลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิง้ไวจ้ะไดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้หนึง่ 
อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทีย่า่น “บนัไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอติาลซี ึง่เต็มไป
ดว้ยนักทอ่งเทีย่วหลากหลายเชือ้ชาต ิ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ DUOMO HOTEL, PISA หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day-3                               ปิซา่ – เกาะเวนสิ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อ าลากรุงโรม น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบ

ระหว่างเช ิงเขา Monte Pisano ในแควน้ Tuscany ระหว่าง
เสน้ทางผ่านเมอืงนอ้ยใหญท่ีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ซึง่ในอดตีเป็นถิน่ที่
อยูข่องชาวอทีรัสกนั น าทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโก

ลี (Compo Dei Miracoli)  ที่ ป ร ะกอบด ้ว ยกลุ่ ม อ าค า ร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกส์ถานที่ตัง้ของ มหาวหิารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอัน เลือ่ง ชมหอ
เอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิ

ซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางเริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 
ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงัก
ลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และ
ต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่  หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ  บดิาแห่ง
วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎี
แรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็
จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้า่นอสิระไดถ้า่นรปู และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู…….. 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่เขต เวนิส เมสเตร  ้(Venice 

Mestre) ซึง่เป็นฝ่ังแผน่ดนิใหญโ่ดยระหวา่งทางผา่นชมทศันยีภาพ
อันงดงามของเสน้ทางอันคดโคง้และหุบเขาสูง น าท่านเดนิทางสู่ 
ทา่เรอืตรอนเชโต ้ 

 จากนั้นลงเรือเดนิทางสู่ เกาะเวนซิ เมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บการ
กล่าวขานว่าโรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทน
รถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมารโ์ค 
ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชือ่มต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นที่
ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนซิในอดตี ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลัง สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของเวนซิตามอธัยาศัย อาท ิ 
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 เครือ่งแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดย

เครือ่งแกว้แต่ละชิน้มรีูปแบบ และคุณภาพเป็นทีย่อมรับจากนักท่องเทีย่วทั่วโลก  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น
ถ่ายรูปหรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนซิ  สู่ คลองใหญ ่Grand Canal คลองที่
กวา้งที่สุดของเกาะ และงานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่  สะพาน
เรยีลอลัโต ้(ศลิปินเอกไมเคลิแองเจโล) ไดเ้วลานัดหมายน าคณะลงเรอืเดนิทางกลับสู่ฝ่ังที ่ทา่เรอืต
รอนเชโต ้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
ทีพ่ัก RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

Day-4               ลเูซริน์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าคณะเดนิทางสู่น าท่านเดนิทางสู่ ลูเซริน์ โดยรถโคช้ เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวสิ และยังมี
ความส าคัญในดา้นการกอ่ก าเนดิสมาพันธรัฐอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านชมเมอืง ลูเซริน์ เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของสวสิ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยี ์

สงิโต (LION MONUMENT)    ซึง่แกะสลักอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืง เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลกึถงึ
ทหารรับจา้งชาวสวสิซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16แห่งฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านชม   
สะพานไมค้าเพ (kapellbrücke bridge) ที่มีชือ่เสยีงไปทั่วโลกและมชีือ่เสยีงที่สุดของลูเซริ์น เป็น
สะพานไม ้ทีม่หีลังคาคลมุตลอด ทอดตัวขา้มแมน่ ้า 
“รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี  และยัง
เป็นสญัลักษณ์ของสวสิ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และช ้

อปป้ิงตามอธัยาศัย............. 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
ทีพ่ัก GRAND EUROPE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่

  
 
 

Day-5   เองเกลแบรก์ – ยอดเขาทติลสิ – ดจีอง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเองเกลแบร์ก  (Engelberg) 

(ระยะทางประมาณ 35 กม.) เพื่อน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) โดย กระเชา้หมุน Rotair Titlis ที่หมุนได ้360 องศา 
ท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ทีม่คีวามสวยงาม ยอด
เขาทติลสิมคีวามสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี 
น าท่านสู ่ถ า้น า้แข็ง (Glacier Grotto) ทีม่คีวามยาวถงึ 130 เมตร 
และมคีวามถงึถงึ 15 เมตร  

 จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ ลานสก ี
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนยอดเขาทติลสิ) 
 เดนิทางกลับสู ่เมอืงลูเซริน์ (Luzern) จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้จากรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง 

เช่น Bucherer เป็นตน้ เลือกซือ้ช็อคโกแลต มดีพับสวสิและของที่ระลกึต่างๆ ตามอัธยาศัย จนถงึเวลา
สมควรน าทา่นผ่าน เมอืงบาเซล (Basel) พรมแดนของสวติเซอรแ์ลนดก์บัฝร่ังเศส ขา้มแดนสู ่ เมอืงดจิอง 
ประเทศฝร ัง่เศส อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง 
อกีทัง้ยงัมชีือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิาร
เกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสด จัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
ทีพ่ัก HOTEL IBIS GARE DIJON หรอืเทยีบเทา่ 

Day-6    น ัง่ TGV – ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมซู  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่าน น ัง่รถไฟ TGV สูน่ครปารสี วิง่ดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตรต่อชั่วโมง เมือ่เดนิทางมาถงึนคร

ปารสี รถโคช้ทอ้งถิน่รอรับ ผ่านชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ดา้นนอก ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังขวาของแมน่ ้าแซนน์ สรา้งใน
ครสิตศตวรรษที่ 12 เดมิเป็นที่ตัง้ป้อมปราการ และเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตรยิ์ฝร่ังเศส หลาย
พระองคด์า้นหนา้เป็นป็นระมดิแกว้ ภายในเป็นทีส่ะสมงานศลิปะตัง้แตพ่ระเจา้ฟรังคซวัรท์ี ่1 เขา้สู ่ 
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 “อลิเดอลาซเิต” ศนูยก์ลางของกรงุปารสี แหลง่ก าเนดิ เมอืงทีม่คีวามส าคญัมากวา่ 1,000 เมอืง น าทา่นผา่น

ชมโบสถน์อร์ธเตรอดาม เป็นศลิปะแบบโกธคิ ที่มคีวามงดงามดว้ยยอดปลายแหลมของโบสถแ์ละรูปปั้น
ดา้นหนา้ของพระแมม่าร ีอันเป็นทีศ่รัทธาของครสิตศาสนกิชน โบสถแ์ห่งนีย้ังตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบ กระจก
ส ีหรอืสเตนแกลส ทีง่ดงามยิง่ อกีทัง้ยงัเคยใชเ้ป็นสถานทีร่าชาภเิษกนโปเลยีนขึน้ครองราชยอ์กีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมูซ เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1949 มนัีกท่องเทีย่วมาใชบ้รกิารแลว้กวา่ 100 ลา้นคน 

ชมสถานทีส่ าคัญคูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝ่ังของแมน่ ้าแซนน ์โบราณสถานและอาคารทีเ่กา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบ
เรอเนสซองส ์ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารสีโดดเดน่เป็นมหานครทีง่ดงามแหง่หนึง่ของโลกน า
คณะเดนิทางกลับสู ่มหานครปารสี  ผา่นชมบรเิวณลาน จัตรัุสคองคอรท์ สถานทีซ่ ึง่เคยเป็นลานประหารพระ
เจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตัวเนต  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day-7   พระราชวงัแวรซ์ายส ์– หอไอเฟล  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี เพือ่ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์สมัผัสความยิง่ใหญอ่ลังการของพระราชวัง

ที่ไดรั้บการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึง่ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติร
บรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและ
เฟอรน์เิจอรช์ัน้ด ีอาทเิชน่ หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิ,ี หอ้งโถงกระจกทอ้ง
พระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรือ่งราวและความเป็นมาในอดตีอันยิง่ใหญ่
ของพระราชวังแหง่นี ้ 

 น าคณะเดนิทางกลับสู่ มหานครปารสี ผ่านชมบรเิวณลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานที่ซ ึง่เคยเป็นลาน
ประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตัวเนต  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทุกท่านชมความงดงามของกรุงปารีสอกีครัง้รอบๆๆเมอืง น าทุกท่านเดนิทางไปยัง  หอไอเฟล ที่เป็น

สัญลักษณ์ของกรุงปารสี ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยภาพหอไอเฟิล เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจุดทีส่วยทีส่ดุ
และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิด่
จักรพรรดนิโปเลยีน จากนัน้เดนิทางสู ่จตัรุสัทรอคาเดโร น าคณะเขา้สู ่ถนนชองป์เซลเิซ ่ถนนแฟชัน่ทีม่ ี
ช ือ่เสยีงของปารสี  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day-8       ปารสี – ชอ้ปป้ิง – โดฮา 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารน าทกุท่านชอ้ปป้ิงยา่นถนน เรอ เดอ ฮัสมัน  รา้นคา้ปลอดภาษ ี, หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galeries Lafayette) , ห้างแพลงตอง  มีส ินคา้แบรนด์เนมชัน้น าระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Christian Dior, Longchamp ฯลฯ รวมทัง้เสือ้ผา้แบรนด์เนมจากฝร่ังเศส อสิระ อาหาร
กลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

1730       บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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1920  อ าลากรงุปารสีน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชาร ์เดอ โก (Charles de Gaulle Airport) ประเทศฝร่ังเศส 
2220         เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 038 
 

Day-9       ประเทศไทย  

0550   เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุโดฮา ประเทศการต์า้....แวะเปลีย่นเครือ่ง 
0840    ออกเดนิทางตอ่....สู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 832 
1905   ทกุทา่นเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

@@@@@@@@@@ 
 

หมายเหต ุ   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายการบนิ  
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ไป - กลับ พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ    
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่น ้ามนัจากสายการบนิ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากทา่นตามความ

เป็นจรงิ หากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าท่องเที่ยว Schengen (คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีม
ใหก้บัทา่น ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม)  

 คา่ทีพั่ก โรงแรม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  พรอ้มอาหารเชา้  (หาก
วันเขา้พักตรงกบัชว่งเทศกาล งานแฟร ์หรอืการประชมุตา่ง ๆ ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเทา่ตัว  อนัมผีลท า
ใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ) 

 รวมอาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ    
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)   
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ทีร่ะบตุามรายการ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  คา่ท าใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ หรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %  และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์  คา่ซกัรดี,  คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั (มนิบิาร)์ และทวีชีอ่งพเิศษ, 
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ//คา่ทปิไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรใ์นยโุรป ตลอดท ัง้ทรปิ 50 Euro 
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั / ทา่น) 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ทีเ่วนสิ จะไมร่วมในคา่ทวัร ์(เรือ่ 1 ล าน ัง่ได ้4-6 ทา่น//คดิเหมาล าล าละ่ 120 

Euro) 

 คา่ขึน้หอไอเฟล ทีก่รงุปารสี จะไมร่วมในคา่ทวัร ์(ราคาประมาณ 10-15 Euro) 
  

*** หมายเหตแุจง้ลกูคา้กอ่นท าการจอง*** 
-  ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ซึง่เป็นตัว๋ทีไ่ปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 
-  ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) เนือ่งจากมาตราฐานโรงแรมทางยโุรปสว่น หอ้ง TRP 

ไมม่ใีนประเทศยโุรป ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี  
-  ผูเ้ดนิทางตอ้งตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นตามทีบ่รษัิทก าหนด หากเกดิปัญหาไมว่า่กรณีใดๆ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น และหรอื ผูร้่วม

เดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ไมว่า่วซี่าผา่น แต่
ไมเ่ดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการแจง้สถานทตูฯ เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

สถานทตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ 
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั และ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น   บรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูต

งดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง  รวมทัง้บรษัิท ฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

6. มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 

จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
8. การ REFUND ตัว๋ ใชเ้วลาในการด าเนนิการประมาณ 45 วนั หรอืขึน้อยู่กบัเงือ่นไขแตล่ะสายการบนิ..... 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  4 อาทติย ์กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท  ช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั 

ไม่ว่ากรณีใดใดท ัง้สิน้ มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 ในกรณีทีย่งัไม่ออกต ัว๋และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูตบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ท่านละ 4,000 บาท 

และค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท รวมทัง้สิน้ 9,000 บาท และจะคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วนัหลงัจากวนัทราบผล 
 ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้และวีซา่ไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ท่านละ 4,000 บาท 

และค่าตั๋วเคร ือ่งบนิตามราคาจรงิ 
 ในกรณีวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูตบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
 ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กทุ่กๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการ

ยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า  4 อาทติย ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่าน
ได ้และท่านจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

 กรณีท่านใหเ้อกสารในการท าวซีา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของท่านไม่ผ่านบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด (ในกรณียงัไม่ไดด้ าเนินการยืน่วซีา่) 
 แจง้ล่วงหนา้ 31 - 44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาทและถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ จะหกัค่าธรรมเนียมวซีา่และ

ค่าบรกิารเพิม่อกี 4,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 16-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1–15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอืน่ๆ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานทูตฝร่ังเศส) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ**ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) 
ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล (ถา้หากมีการเปล่ียน) 
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุ
วา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอม
ใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) **ตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่**  
***ท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต*** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมาย
รับรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9 หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 
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-  
-  
-  
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ียื่นวีซ่า(สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้
พาสปอร์ต)  

- STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 
1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มีอายุไม่
เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ 

************* ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่าน้ัน ************** 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
-บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)อายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวี

ซ่า  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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