อิตาลี : กรุงโรม – นครวาติกนั มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นา้ พุเทรวี่ นา้ พุทสี่ วยทีส่ ุ ดในกรุงโรม – บันไดสเปน จุดศู นย์ รวมวัยรุ่นและแหล่งช้ อปปิ้ ง
หอเอนปิ ซ่ า 1ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก - เวนิส มหานครสุ ดโรแมนติค
มิลาน-เมืองแห่ งแฟชั่นและศิลปะ
สวิตเซอร์ แลนด์ : อินเทอร์ ลาเค่น เมืองสุ ดแสนโรแมนติก เมืองแห่ งทะเลสาบและขุนเขา
ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด สะพานไม้ ชาเปล สั ญลักษณ์ แห่ งเมืองลูเซิร์น

นั่งรถไฟฟันเฟื องที่สูงที่สุดขึน้ สู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (Jungfrau) Top of Europe
ฝรั่งเศส : นั่ง TGV เข้าปารีส มหานครแห่ งแฟชั่น - พระราชวังแวร์ ซายส์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ประตูชัยทีม่ ชี ื่อเสี ยงทีส่ ุ ดใน – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟว์ พิพธิ ภัณฑ์ ทมี่ ชี ื่อเสี ยงทีส่ ุ ด เก่าแก่และ
ใหญ่ ทสี่ ุ ดแห่ งหนึ่งของโลก -ชมมหานครปารีส - ล่องเรือแม่ นา้ แซน ช้ อปปิ้ ง Duty Free นา้ หอม
เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า ฯลฯ ห้ างลาฟาแยตรวบรวมสิ นค้ าแบรนด์ เนมดังชื๋อดังทัว่ โลกไว้ ในทีเ่ ดียว

พัก อิตาลี 2 คืน / สวิตเซอร์ แลนด์ 2 คืน / ฝรั่งเศส 3 คืน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + สปาเก๊ตตีอ้ ติ าเลีย่ น + ฟองดูว์สวิส + อาหารไทย + หอยเอสคาร์ โก

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) สายการบินระดับ 5 ดาว
** ราคารวมทิปคนขับรถในยุโรป+ไกด์ ท้องถิน่ + ค่าวีซ่า**
** แถมล่องเรือกอนโดล่าและล่องเรือแม่ นา้ แซน + ไกด์ บรรยายในพระราชวังไม่ ต้องเข้ าคิว**
**นั่งรถไฟ TGV รถไฟความเร็วสู งสุ ดในยุโรปสู่ นครปารีส **
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รายละเอียดการเดินทาง : 24 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
วันที่ 24ธันวาคม2560 กรุ งเทพฯ -โรม(อิตาลี)
21.00 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูผ้ ูโดยสารขาออกหมายเลข 1 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน
ไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่
วันที่ 25ธันวาคม2560 กรุ งโรม – ชมเมือง –นครวาติกนั -มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม - นา้ พุเทรวี–่ บันไดสเปน –ปิ ซ่ า
(-/L/D)
00.01 น. เดินทางสู่ กรุ งโรม ปรเทศอิตาลี โดยสารการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG944
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์ โด ดาร์ วินชี่ (ฟิ อุมมาชิ โน) หลังผ่าน
การตรวจคนเข้าเมื องแล้ว นาคณะเดิ นทางโดยรถโค้ช สู่ นคร
วาติกนั รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์
นิ กายโรมันคาทอลิ ก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหาร
เซนต์ ปีเตอร์ สถาปั ตยกรรมล้ าค่าที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกซึ่ งตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลัก “เพียต้ า” ผลงานของศิลปิ น
เอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์ นินี และ
ยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึ งปั จจุบนั เป็ นสิ่ งล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี (กางเกงขาสั้ นหรือกระโปรงสั้ นและรองเท้ าแตะ
ไม่ ห้ ุมส้ น ไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าชมภายในวิหารได้ และทางสานักวาติกันจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชม หากวันดังกล่ าวมี
การประกอบพิธีทางศาสนา หรื อกรณีที่มีคิวต่ อแถวในการเข้ าชมยาว เพื่อไม่ ให้ เป็ นผลกระทบกับรายการท่ องเที่ยว
อืน่ ๆในโปรแกรมทัวร์ )
จากนั้นคณะแวะถ่ ายรู ปที่ ระลึ กด้านหน้า สนามกีฬาโคลอส
เซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เคย
เป็ นสนามกี ฬายักษ์ที่สามารถจุ คนได้กว่า 50,000 คน และ
ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะและที่ มาของ
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลาง
แห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซี ย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุ นทรพจน์ของ
มุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล
ที่ 2 ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิดาของชาวอิตาลี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาคณะชม น้าพุเทรวี่ จุดกาเนิ ดของเสี ยงเพลง “ทรี คอยน์
ออฟเดอร์ ฟาวด์ เท่ น” ที่ โ ด่ ง ดั ง ชมความสวยงามของงาน
ประติ ม ากรรมหิ น อ่ อ นแบบบาร็ อ ค ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของเทพ
มหาสมุ ทร ตามตานานกล่ าวไว้ว่าหากใครได้มาถึ งน้ าพุแห่ งนี้ แล้ว
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โยนเหรี ยญอธิ ษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้งหนึ่ ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ที่
ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซ่ ึ งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า

(ระยะทางจากกรุงโรม - เมืองปิ ซ่ า 356 กิโลเมตร)
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ ที่พกั ณ HOTEL ALLERROITALIA PISA TOWER หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 26ธันวาคม 2560 เมืองปิ ซ่ า–หอเอนปิ ซ่ า – เมสเตร้ – เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า
(B/L/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ งั ของ หอเอนปิ ซ่ า สิ่ งมหัศจรรย์ หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1174
เป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหิ นอ่อนสู ง 181 ฟุต หอ
เอนนี้มีความสู ง 55เมตรจากพื้นมีน้ าหนักประมาณ 14,500ตัน
มี บ นั ไดขึ้ น 296ขั้น สร้ า งเสร็ จ เมื่ อปี 1350 ใช้เวลาสร้ า ง
ประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึง
ชั้น 3 เนื่ องจากพื้นใต้ดินเป็ นพื้นดินที่นิ่ม ทาให้ยุบตัว ต่อมา
ในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลับไป
อีกด้านหนึ่ งเพื่อให้สมดุ ล แต่การก่อสร้ างในครั้ งนี้ ก็ตอ้ งหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่ องจากเกิ ดสงคราม ต่อมาก็มีการ
สร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็ จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็ จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้าง
ทั้งหมด 177 ปี สถาปั ตยกรรมที่งดงามซึ่ งในอดีตเคยเป็ นสถานที่ที่นกั วิทยาศาสตร์ เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ
เลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัยและ
ช้อปปิ้ งของที่ระลึกต่างๆมากมาย
นาท่านเดินทางจากเมืองปิ ซ่ า สู่ เมืองเมสเตร้

(ระยะทางจากเมืองปิ ซ่ า - เมืองเมสเตร้ 324 กิโลเมตร)
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางถึงเมืองเมสเตร้นานาท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า
118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์ โค
ศูนย์กลางของนคร- เวนิส ระหว่างทางท่าจะได้ชมอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าวิค
เตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั สะพาน
ถอนหายใจ ที่เชื่ อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุค
สมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง
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สร้างด้วย สถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้วมูรา
โน่ ต้นตารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมี
รู ปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
แถมพิเศษ!!!! ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิส ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิส แล้วไม่ ได้ ล่องเรือกอนโดล่าก็
เหมือนว่ามาไม่ ถึงเวนิส (รายการแถมพิเศษนีอ้ าจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้ า
อากาศ ไม่ เอือ้ อานวยหรือเป็ นช่ วงเทศกาลสาคัญต่ างๆบนเกาะเวนิส บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการแถมล่องเรือกอนโด
ล่า) สาหรับท่านที่ไม่ล่องเรื อให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับเมือง เมสเตร้
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง สปาเก๊ตตี้อิตาเลี่ยน
นาท่านสู่ ที่พกั ณ DELFINO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 27ธันวาคม2560 เมสเตร้ – มิลาน(อิตาลี) – อินเทอร์ ลาเค่ น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
(B/L/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เทีย่ ง

นาคณะออกเดินทางจากเมสเตร้ สู่ มิลาน (อิตาลี) (ระยะทางจากเมืองเมสเตร้ - มิลาน 264 กิโลเมตร)
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็ นเมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอม
บาร์ดี มิลานเมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านแฟชัน่ และศิลปะ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์อลั ฟาโรมีโออีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านถ่ ายรู ปด้ านนอกมหาวิหารแห่ งเมืองมิลานหรือดูโอโมอันมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรี ยวิตตอริ โอเอ็มมานูเอลที่สอง
ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริ ยท์ ี่ทรง
รวบรวมอาณาจักรต่างๆ ในอิตาลีให้เป็ นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ และ
รอบๆ ยังเป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งของเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเค่ น

(ระยะทางจากเมืองมิลาน(อิตาลี) - เมืองอินเทอร์ ลาเค่ น(สวิตเซอร์ แลนด์ ) 262 กิโลเมตร)

ค่า

เมืองหลวงของแบร์นเนอรโอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมือง ตั้งอยู่ ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่ อ , นาฬิกาดอกไม้ , คาสิ โน ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง ลิ้มลองเมนูฟองดูว์สวิต
นาท่านสู่ ที่พกั ณ CITY OBERLAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ 28ธันวาคม2560 อินเทอร์ ลาเค่ น -นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE –ลูเซิร์น
(B/L/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นเดอวาลด์ นาคณะนัง่ รถไฟโรแมนติคท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสู ง ชมวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่เมือง
ไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเล
ถึง 11,333 ฟุต ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE
ระหว่างเส้นทางนาท่านสู่ ยอดเขา และชมถ้ าน้ าแข็งที่มีอายุกว่าพัน
ปี ชมกลาเซี ยหรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น
หิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้
กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ
ธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่าน
ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่ งโปสการ์ ดโดยที่ทาการ
ไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TOP OF EUROPE (บนยอดเขา)
ได้เวลาอันสมควรนาคณะออกเดินทาง สู่ เมืองลูเซิ ร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
นาคณะชมทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม
ทัศนี ย ภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลู เซิ ร์น เป็ นอาคารบ้านเรื อนแบบสมัยใหม่ มี ถนนเลี ยบไปตามเนิ นเขาตลอด
ระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มี ดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ ง เช่ นกุหลาบและทิวลิ ป
อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว
ค่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านสู่ ทพี่ กั ณ RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 29ธันวาคม2560 สิ งโตสะอืน้ -สะพานไม้ คาเปล- ดิจอง (ฝรั่งเศส)
(B/L/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเข้าชม อนุสาวรี ย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ใน
ด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในการอารักขาพระเจ้า
หลุ ยส์ ที่1 6แห่ งประเทศฝรั่ ง เศส ระหว่า งการต่ อสู ้ ป้องกันพระราชวัง ใน
คราวปฏิวตั ิใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่ นชมใน
ค ว า ม เ ก่ า แ ก่ ข อ ง เ มื อ ง อ า ค า ร โ บ ร า ณ แ ล ะ ส ะ พ า น ไ ม้ ค า เ ป ล
(สวิสเซอร์ แลนด์ ) อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพาน
แห่งนี้ถือว่าเป็ นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้ งที่มีร้านตัวแทน
จาหน่ ายนาฬิกาชื่ อดัง เช่น บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึ กร้ านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้ ง
สิ นค้าชั้นดีที่มีชื่อเสี ยงตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส

(ระยะทางจากเมืองลูเซิร์น(สวิตเซอร์ แลนด์ ) - เมืองดิจอง(ฝรั่งเศส) 350 กิโลเมตร)
อดี ตเมืองหลวงแห่ งแคว้นเบอร์ กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ ดชื่ อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงในการ
ผลิ ตไวน์ช้ นั เลิ ศอี กด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ ในสมัยยุคกลาง ซึ่ งมี
จุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสี แดงสด จัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ ที่พกั ณ NOVOTEL DIJON SUD หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่ 30ธันวาคม2560 ดิจอง – นั่ง TGV สู่ มหานครปารีส – ล่องเรือแม่ นา้ แซน – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟว์ -โบสถ์ นอร์ เทรอดาม
(B/L/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนั่งTGV รถไฟความเร็วสู ง สู่ มหานครปารีส
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ นาท่านได้ ล่องเรือชมสถานทีส่ าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่ นา้ แซนผ่านชม โบสถ์
นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ คที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นสถานที่
สาหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและ
อาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้
ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารี ส ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่นา้ ในแม่ นา้ แซนขึน้ สู งกว่ าปกติหรือมีเหตุการณ์ สุดวิสัย เช่ น การนัดหยุดงาน เป็ นต้ น
รายการล่องแม่ นา้ แซนอาจจะไม่ สามารถดาเนินการได้ บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการล่องเรือ )
นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ (Louvre Museum) (มีไกด์ บรรยายด้ านใน) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคย
เป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก
ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์
โด ดาวินชี โดยบริ เวณลานด้านหน้า มีปิระมิดที่สร้างขึ้นจาก
กระจกและโลหะ ทาหน้าที่เป็ นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ และ
กลายเป็ นหนึ่งในจุดสังเกตของปารี ส
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ป โบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหารสร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิ คที่งดงามที่สุดในกรุ งปารี ส ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างงดงาม โบสถ์นอร์ ทเทรอดาม มักใช้เป็ น
สถานที่ประกอบพิธีการใหญ่ ๆ อันศักดิ์สิทธิ์ และมีความสาคัญเป็ นพิเศษของประเทศฝรั่งเศส
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านสู่ ที่พกั ณ MERCURE PARIS VELIZY HOTELหรื อระดับเทียบเท่า
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วันที่ 31ธันวาคม2560 พระราชวังแวร์ ซายน์ –ช้ อปปิ้ ง (ฝรั่งเศส)
(B/L/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาคณะชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยาย
ด้ านใน) สิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สัมผัสความยิง่ ใหญ่
อลังการของพระราชวังที่ ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจิตร
บรรจง ชมความ งดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่ง
ประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์ นิเจอร์ ช้ นั ดี อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี,
ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่ องราวและความเป็ นมาในอดีตอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระราชวัง
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนาคณะเข้าสู่ ถนนชองป์ เซลิเซ่ ถนนแฟชัน่ ที่มีชื่อเสี ยงของปารี สชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชัยฝรั่งเศส
ตั้งอยูก่ ลางจตุรัสชาร์ ลส์ เดอโกลล์ ประตูชยั แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีวรี ชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสงครามนโปเลียน ต่อจากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งย่านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน ร้ านค้ า
ปลอดภาษี , ห้ าง แกลลอรี่ราฟาแยส , ห้ างแพลงตอง อาทิ เครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนังและ
เครื่ องหนังอื่นๆ มากมายรวมทั้งเสื้ อผ้าแบรนด์เนม
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง หอยเอสคาร์ โก + สเต็ก
นาท่านสู่ ที่พกั ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTELหรื อระดับเทียบเท่า
วันที่ 1มกราคม2560
ปารีส –ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ ล เดอ โกล – กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
(B/-/-)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ ล เดอ โกล
13.40 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG931
วันที่ 2มกราคม2560 กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี
*******************************
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

24 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค.2561 99,900

เด็กตา่ กว่ า
12ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่ า
7ปี
พักกับ ผู้ใหญ่
2ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กตา่ กว่ า 7 ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

99,900

96,900

94,900

14,900

1.กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เพือ่ ความเหมาะสม ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การย้ ายเมืองทีเ่ ข้ าพัก เช่ น กรณีที่ เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่
ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
3.เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม
**ราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาตั้งแต่ ผ้ ใู หญ่ 25 ท่ านขึน้ ไป หากกรุ๊ ปต่ากว่ า 25 ท่าน ต้ องมีการเรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิม่ **
**บางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า**
** ราคาอาจมีปรับขึน้ ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศ และที่มีเอกสารยืนยันเท่ านั้น /
ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลือ่ นไม่ ได้ ทุกกรณี**

กรณีทที่ ่ านจะต้ องออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการออกตั๋ว
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ ณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen
(เมื่อทาการยืน่ วีซ่าแล้ วทางสถานทูตจะไม่ มีการคืนค่ าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรือไม่ ผ่าน)
 ค่ าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,500,000.-บาท เงื่อนไขตามทีร่ ะบุในกรมธรรม์ (ไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัว)
 ทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ
 ล่ องเรือกอนโดล่า + ล่องเรือแม่ นา้ แซน







TC1 TOP OF EUROPE อิตาลี –สวิส –ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) (จุงฟราวน์ +TGV) 24ธันวาคม2560-02มกราคม2561

8

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
 ทิปหัวหน้ าทัวร์ ทดี่ ูแลตอลดการเดินทาง
การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน
b. จากวันจองและชาระส่ วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 20 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวซี ่ ายังไม่ ทราบผลก่อนเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศล่าช้ า ไม่ ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ามัดทั้งหมด

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วัน ไม่ เก็บค่ าใช้ จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-26วัน หักค่ ามัดจา 20,000 บาท
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-20 วัน ไม่ คืนมัดจาทั้งหมด (30,000)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วัน หักค่ าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่ วงหน้ าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่ น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-1 วัน หักค่ าใช้ จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที หักค่ าใช้ จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่ าทัวร์ หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าบริการค่ ายืน่ วีซ่า และค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ ชาระค่ าบริการในส่ วนของทางเมืองนอก เช่ น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิในการหักเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
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หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน กรณียกเลิกการเดินทาง และได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว (กรณี ตวั๋ สามารถ Refund ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยูใ่ น ดุลพินิจของ
สถานทูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้
ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของเอกสารวีซ่า
 ในกรณี ที่มีการยืน่ วีซ่าแล้วไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
 ใน 1 วัน คนขับจะทางานและพักผ่ อนระหว่ างขับรถรถรวมแล้ วไม่ เกิน 12 ชม. เช่ น เริ่ มเงิน 08.00น. ต้ องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้ องแก้ไขปรับเปลีย่ น
 ในกรณีทที่ ่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบ หากท่ าน
ถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติเราใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 ท่ านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่ น จากเชี ยงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่ น ฯลฯ โปรดแจ้ งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคายืนยันว่ าทัวร์
นั้นๆยืนยันการเดิ นทาง หากท่ านออกตั๋วโดยไม่ ได้ รับการยืนยันจากพนักงานแล้ วทัวร์ น้ันยกเลิก บริ ษัทฯ ไม่ สามารถ
รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายนั้นได้

**เมือ่ ท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้ งข้ างต้ น **
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
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◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ ง
อยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห
ห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมสาหรับวีซ่า และการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่า
◊ การอนุมตั วิ ซี ่ าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และ
ค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีทที่ ่ านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ไม่ คนื เงินค่ าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ขนาดรูปถ่ ายวีซ่าไบโอเมตริกซ์

ขนาดรู ปด้ านสู ง 45 mm

ขนาดหน้ า 32-36 mm.

ขนาดรู ปด้ านกว้ าง 35 mm.
1. หนังสื อเดินทางเล่มจริ งมีอายุมากกว่า 6เดือนขึ้นไปก่อนวันหมดอายุ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2แผ่น หากมีพาสปอร์ ตเล่ม
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรื อไม่ก็ตามควรนาไปแสดงด้วย
2. รู ปถ่ายฉากหลังสี ขาว 2รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน และฉากหลังต้องเป็ นสี ขาวเท่านั้น) ขนาดตามที่ระบุดา้ นบน
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน **กรุ ณาอย่ าถ่ ายสาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประชาชนมาในแผ่ นเดียวกัน***
5. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
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7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ นามสกุล (ถ้ามี)
8. สาเนาสู ติบตั ร (กรณี อายุต่ากว่า 20ปี )
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
9.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ-นามสกุล) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
9.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อ-นามสกุลบิดา)
9.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้บิดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อ-สกุลมารดา)

** เอกสารจะต้ องออกเป็ นภาษาอังกฤษและสะกดชื่อ-สกุลให้ ถูกต้ องตามหน้ าหนังสือเดินทาง****
---------------------------------------------

10. เอกสารการทางาน / เอกสารการเรียน
10.1 หนังสื อรับรองการทางาน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริ ง ต้องเซ็นต์ลายเซ็นด้วยปากกาเท่านั้น อายุไม่เกิน 1เดือนภายใน
วันที่ยนื่ วีซ่า
***ให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศเพื่อป้ องกันการสะกดผิด)
จดหมายรับรองการทางานต้องระบุวนั ออกจดหมาย, วันเข้าทางาน, เงินเดือน และตาแหน่ง
• กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ: ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์หรื อหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่มีชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของ
กิจการ อายุไม่เกิน 1เดือนภายในวันที่ยนื่ วีซ่า
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน (ออกเป็ นภาษาอังกฤษ ฉบับจริ ง อายุไม่ เกิน 1เดือน
ภายในวันที่ยนื่ วีซ่า)
• กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
• กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา: ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุวา่ ชั้นปี ที่กาลังศึกษา และคณะสาขา
(ออกเป็ นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง อายุไม่ เกิน 1เดือนภายวันทีย่ นื่ วีซ่า)
11.

หลักฐานการเงิน ***สถานทูตพิจารณาจากบัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น***
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee หรื อ Bank certificate) ของบัญชี ออมทรั พย์ (Saving
account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อ-สกุลเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน (ฉบับจริ ง ออกเป็ นภาษาอังกฤษ สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15วัน ภายในวันที่ยนื่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 เดือน(นับจากวันปัจจุบนั ) หากรายการเดินบัญชีมีเดินไม่ติดต่อกัน ให้ขอ
Statement ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปัจจุบนั และนาสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์
**บัญชี ที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าจะต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ขอหนังสื อรับรองบัญชีธนาคาร **
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11.1 กรณีการรับรองค่ าใช้ จ่าย
- หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถ
สื บความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี (บุคคลทีอ่ อกค่ าใช้ จ่าย) และระบุชื่อผู้เดินทาง ต้ องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้
ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารมีอายุ 30 วันภายในวันทีย่ นื่ วีซ่า
หมายเหตุ ท่ านทีร่ ับรองค่ าใช้ จ่ายต้ องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ให้ ครอบคลุมค่ าทัวร์ ท้งั ของท่ านและของผู้ที่ท่าน
รับรองค่ าใช้ จ่ายให้ เช่ น ค่ าทัวร์ ท่านละ 80,000 บาท ท่านต้ องการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ 1คน เท่ากับว่าท่านต้ องมี
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 160,000 บาท เป็ นต้ น

***กรุ ณาแนบสู ติบัตร, ทะเบียนบ้ าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานเพือ่ แสดงสถานะ และความสั มพันธ์ ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน***

หมายเหตุ ลูกค้ าสามารถเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ องได้ เฉพาะสาเนาบัตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้ านเท่ านั้น
***กรณีมีข้อสงสัยเกีย่ วกับเอกสารกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ที่ท่านจองทัวร์ ***

กรุณากรอกข้ อมูลในเอกสารด้ านล่ างนี้
1.ชื่อ-นามสกุล (กรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าหนังสือเดินทาง)
ชื่อ (MR. / MRS / MISS )…………………………………. นามสกุล .................................................. นามสกุลก่อนสมรส...........................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................ จังหวัด .................................... ประเทศ .......................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ............................... วันที่ออกเล่ม ................................ วันหมดอายุ ....................................
2.สถานภาพ :

...... โสด

...... แต่ งงาน ( ...... จดทะเบียน ...... ไม่ จดทะเบียน ) ชื่อคู่สมรส .............................

...... หย่ า

...... หม้ าย

3.ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (กรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
...........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ : ............................ โทรศัพท์ บ้าน : ……………………… โทรศัพท์ มอื ถือ : …………………………..
4.ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / กรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5.ชื่อ สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (กรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
...........................................................................................................................................................................................
6.ตาแหน่ งงาน : ……………………………………………………โทร. ……………………………………………………
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7.ท่ านเคยเดินทางเข้ าเขตประเทศเชงเก้ นในระยะเวลา 3ปี ทีผ่ ่านมาหรือไม่
........ ไม่ เคย
........ เคย เมือ่ วันที่ 1. ...................................... 2. .................................... 3. .......................................
(กรอก วัน / เดือน / ปี ตามวันทีอ่ อก / หมดอายุวซี ่ า โดยเรียงจากปี ล่ าสุ ดย้ อนหลังไป 3ปี เช่ น 01/01/13-01/03/13)
8.ท่ านเคยมีการสแกนลายนิว้ มือ (Biometric Visa) หรือไม่
........ ไม่ เคย
........ เคย กรุณาระบุวนั ที่ (ถ้ าทราบ) ………………………………………………………………………………..
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
.......... ไม่เคย
.......... เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
10.ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้ (เจ้าบ้าน/บริษทั /องค์กร)
ตามที่ระบุขา้ งต้น
อื่นๆ (โปรดระบุ)

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น
--------------------------------------------------------------
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