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NT291
ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) ฝรังเศส 10 วัน 7 คืน (EK)
ทัวร์ ยุโรป สว ิส ฝรังเศส อติ าล ี , 10 วั น 7 คืน , 1-10 ตุล าคม 2562

CITY OBERLAND HOTEL
, RUSSOTT HOTEL
CENTRALE
, ROME iH ROMA Z3

, GALILEI HOTEL

, MERCURE STRASBOURG GARE

โรม - มหาวิห ารเซนต์ป เตอร์ - โคลอสเซียม - ฟลอเรนซ์ - ปซ่า
เกาะเวนิ ส - เมสเตร้ - มิ ล าน - อิ น เทอร์ ล าเคน - ยอดเขาจุ ง เฟรา - สตราสบู ร์ ก
นังรถไฟความเร็ว สูง TGV - วิห ารพระหฤทัย อัน ศั ก ดิสิท ธิ - พระราชวั งแวร์ ซ ายน์
มหาวิ ห ารนอเตรอดาม - ล่ อ งเรื อ แม่ น าแซน ตุ รั สคองคอร์ ด - ประตู ชั ยนโปเลี ย น - หอไอเฟล

กําหนดการเดินทาง
ตุ ล าคม 2562
1-10

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1
กร ุ ง เทพมหานคร
22.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โดยสารระหว ่างประเทศ ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิ น เอมิ เ รตส์ โดยมีเจ้าหน้าที
คอยต้อนรั บและอํานวยความสะดวก

วัน ที 2
กร ุ ง เทพฯ - ดู ไ บ - โรม - มหาวิห ารเซนต์ป เตอร์ - โคลอสเซียม
02.25 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น ดู ไ บ โดยเทียวบิน EK371
05.35 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ดู ไ บ รอเปลียนเครือง
09.10 น.
ออกเดินทางต่อ โดยเทียวบิน EK97
13.25 น.
ถึง สนามบิน ฟู ม ิช ิโ น กร ุ ง โรม ประเทศอ ิต าล ี (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง และจะเปลียนเปน 5 ชัวโมงในวันที 31 มีนาคม 2562)
นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร
จากนันผ่านชม กล ุ่ ม โรมั นฟอรั ม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน
ทีสะท้อนให้เห็นความเจริญ รุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่ว ง 2,000 ปทีผ่านมา
นําท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่ นครรั ฐวาติ กั น (Vatican ) ประเทศทีเล็กทีสุดในโลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม
เปนประเทศเดียวในโลกทีมีกําแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทังหมด ยกเว้ นด้านหน้าทางเข้า
และเปนศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําท่านชมมหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก มหาวิห ารเซนต์ป เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชือ ปเอต้า (Pieta)
ของมิเคลั นเจโล และชม แท่ น บู ช าบั ลแดคคิ โ น (St. Peter's Baldachin) เปนซุ้มสําริดทีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์ นินี
ซึงสร้างตรงบริเวณทีเชือกันว่าเปนทีฝงพระศพของนักบุญ ปเตอร์ นําชมความยิงใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบร ิเวณรอบนอกของ
สนามกีฬ าโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
อดีตสนามประลองการต่อสู้ทียิงใหญ่ของชาวโรมันทีสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน
นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกร ีกและโยนเหร ียญอธิษฐานบร ิเวณ นาพุ เ ทรวี (Trevi Fountain) สัญ ลักษณ์ของกรุงโรมทีโด่งดัง
นําท่านเดินสู่บร ิเวณย่าน บั นไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชันชันนําและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปง
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจนี
ทีพั ก
ROME iH ROMA Z3 หร ือเทียบเท่า
วัน ที 3
โรม - ฟลอเรนซ์ - ปซ่า
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ แคว้ นทั สคานี (Tuscany) โดยเมอื งหลวงของแคว้ น คอื ฟลอเรนซ์ (Florence)
ทีได้ร ับขนานนามว่าเปนเมืองศูนย์กลางแห่งศิล ปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึงล้ว นแล้ว แต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิว ทัศน์ตามธรรมชาติทีสวยงาม
จนได้ร ับการแต่งตังให้เปนมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมือ ป ค.ศ.1982
ทําให้ทัสคานีมีชือเสียงในฐานะดินแดนท่องเทียวยอดนิยมระดับโลกของนักท่องเทียวทัวโลก
ชมความยิงใหญ่ และอลั งการของ มหาว ิ ห ารซานตา มาเร ี ย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ว ิหารของเมืองฟลอเรนซ์
ทีใหญ่เปนอันดับ 4 ของทว ีปยุโรป ซึงโดดเด่นด้ว ยสถาปตยกรรมทีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
นําชม จั ตุ รั สเดลลาซ ิญ ญอเร ี ย (Piazza Della Signoria) ซึงรายล้อมไปด้ว ยรูปปน อาทิ เชน่ รูปปนเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of
Neptune),ว ีร บุร ุษเปอร์ ซอิ สุ ถือหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปนเดวิด ผลงานทีมีชือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่

จากนันนําท่าน มาริมฝงแม่นาอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิ โ อ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีมีมีร ้านขายทอง และอัญ มณีอยู่ทังสองข้าง
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารจนี
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งปซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิล ปะทีสําคัญ ของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence
ด้านตะวั นตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน แม้ว ่าจะเปนเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เปนเมืองทีมีชือเสียงและเปนทีรู้จักของนักท่องเทียวทัวโลก
นําท่านเข้าสู่บร ิเวณ จั ตุ รั สกั มโป เดย์ มี ร าโกล ี (Compo Dei Miracoli) ทีประกอบด้ว ยกลุ่มอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก์
โดยเริมจากหอพิ ธ ีเ จิม นามนต์ (Baptistry of St. John) ทีใหญ่ทีสุดในอิตาลี, มหาว ิ ห ารดู โ อโม (Duomo) ทีงดงามและชม หอเอนปซ่า
(Leaning Tower of Pisa) สัญ ลักษณ์แห่งเมืองปซ่า 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริมสร้างเมือป ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้ างประมาณ
175 ป แต่ร ะหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมือสร้างไปได้ถึงชัน 3 ก็เกิดการยุบตัว ของฐานขึนมา
และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึนอีกจนแล้ว เสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทังหมดถึง 177 ป โดยทีหอเอนปซ่านี กาล ิเลโอ บิดาแห่งว ิทยาศาสตร์
ซึงเปนชาวอิตาเลียนได้ใช้เปนสถานทีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่ว งของโลกทีว่า สิงของสองชิน นาหนักไม่เท่ากัน
ถ้าปล่อยสิงของทังสองชินจากทีสูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืนพร้อมกัน
จากนันให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าทีระลึกราคาถูก ทีมีร ้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพินเมือง
ทีพั ก
GALILEI หร ือเทียบเท่า
วัน ที 4
ปซ่า - เกาะเวนิ ส - เมสเตร้
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งเวนิ ส (Venice Mestre) ฝงแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต
เวนิสถูกสร้างขึนจากการเชือมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้าด้ว ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึงเปนส่ว นหนึงของทะเลอาเดรียตริก
เปนเมืองท่าโบราณ และเปนเมืองทีใช้คลองในการคมนาคมมากทีสุด
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารจนี
บ่ า ย
นําท่านเดินทาง สู่ ท่ า เร ื อ ตรอนเคตโต้ (Tronchetto)
นําท่านล ่ อ งเร ื อ ผ่ า นชมบ้ านเร ื อ นของชาวเวนิ ส สู่ เ กาะเวนิ ส หร อื เวเนเซ ยี (Venezia) ดนิ แดนแสนโรแมนตกิ เปนเมืองทีไม่เหมือนใคร
โดยใช้เร ือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนมีสมญานามว่าเปน "ราชนิ ีแห่งทะเลเอเดร ียติก" มีเกาะน้อยใหญ ่กว ่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกันกว่า 400
แห่ง ขึนฝงทีบริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
จากนันนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีมีเรืองราวน่าสนใจในอดีต
เมือนักโทษทีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเปนครังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างทีสะพานนี
ซึงเชือมต่อกับ วั งดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเปนสถานทีพํานักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต
ซึงนักโทษชือดังทีเคยเดินผ่านสะพานนีมาเเล้ว คือ คาสโนว่านันเอง
นําท่านถ่ายรูปบร ิเวณ จั ตุ รั สซานมาร์ โค (St.Mark’s Square) ทีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว ่า “เปนห้องนังเล่นทีสวยทีสุดในยุโรป”
จัตุรั สถูกล้ อมรอบด้ว ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง โบสถ์ ซานมาร์ โค (St.Mark’sBacilica) ทีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิล ปะไบแซนไทน์
จากนันอิสระให้ท่านได้มีเวลาเทียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน่ เพือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์ โค, ช๊อปปงสินค้าของทีระลึก
อาทิเชน่ เครืองแก้ว มูร าโน่,หน้ากากเวนิส หรือนังจิบกาแฟในร้าน Café Florian ทีเปดให้บริการมาตังแต่ป ค.ศ.1720
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ฝงแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre

คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง ( สปาเกตตีหมึก ดํา )
ทีพั ก
RUSSOTT หร ือเทียบเท่า
วัน ที 5
เมสเตร้ - มิ ล าน - อ ิน เทอร์ ลาเคน
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนันเดินทางสู่ ตั วเมื อ งมิ ล าน (Milan) เมืองทีเรียกได้ว ่า เปนเมืองหลวงแห่งแฟชันของโลก
นําท่านชม มหาว ิ ห ารแห่ ง เมื อ งมิ ล าน (Duomo di Milano) ทีสร้างด้ว ยศิล ปะแบบนีโอโกธิค ทีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก
สมัยฟนฟู ศิล ปวิทยาการ
ชม แกลเลอร ี ว ิ ค เตอร์ เอ ็ม มานู เ อล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนับว่าเปนชอปปงมอลล์ทีสวยงาม
หรูหราและเก่าแก่ทีสุดในเมืองมิล าน อนุสาวร ีย์ ของกษัตริย์ว ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที 2 ผู้ร ิเริมการรวมชาติหัว เมืองต่างๆในอิตาลี
และอนุสาวรีย์ของศิล ปนชือดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ล ิโอนาร์ โด ดาร์ว ินซี ทีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารจนี
บ่ า ย
นําท่านเดินข้ า ม พรหมแดนอ ิต าล ี - สว ิ ต เซอร์ แลนด์ เพือเดินทางต่อสู่ เมื อ งอ ิน เทอร์ ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว ่างทะเลสาบ
เปนเมืองทีตังอยู่ร ะหว่าง ทะเลสาบทู น (Lake Thun) และ ทะเลสาบเบร ี ย นซ์ (Lake Brienz)
อสิ ระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสว ิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล ็กๆ
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง ( ฟองดู ร์ ช ีส )
ทีพั ก
CITY OBERLAND หร ือเทียบเท่า
วัน ที 6
ยอดเขาจ ุง เฟรา - สตราสบู ร์ ก
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดนิ ทางสู่ เมื อ งกร ิ น เดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศทีสวยงามและยังเปนทีตังสถานีร ถไฟขึนสู่ ยอดเขาจ ุง เฟรา
(Jungfrau) เเละเมือป คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เปนพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
นําคณะนังรถไฟท่องเทียวธรรมชาติ ขึนพิชิตยอดเขาจูงเฟราทีมีความสูงกว่าระดับนาทะเลถึง 11,333 ฟุ ตหรือ 3,454 เมตร
ระหว่างเส้นทางขึนสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมธารนาแข็งทีมีขนาดใหญ่ จนถึงสถานี ร ถไฟจ ุง เฟรายอร์ ค (Jungfraujoch)
สถานีร ถไฟทีอยู่สูงทีสุดในยุโรป (Top of Europe)
เข้าชม ถ าน าแข ็ง (Ice Palace) ทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนาแขง็ ล ึกถึง 30 เมตร
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง บนยอดเขา
บ่ า ย
พาท่านชมวิว ที ลานสฟงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิว ทีสูงทีสุดในยุโรป ทีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร
สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของ ธารน าแข ็ง Aletsch Glacier ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิ ระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล ่นหิมะบนยอดเขาและเพล ิดเพล ินกับกิจกรรมบนยอดเขา

และทีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยทีทําการไปรษณีย์ทีสูงทีสุดในยุโรป
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซาเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิว ทิว ทัศน์ทีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานี ร ถไฟเมื อ งลาวท์ เทอ
บร ุ น เนิ น (Lauterbrunnen)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมื อ งสตราสบู ร์ ก (Strasbourg) ประเทศฝรังเศส เมอื งหลวงแหง่ แคว้ นอัล ซาส (Alsace) ทีมี 2 วั ฒนธรรม
คือฝรังเศสและเยอรมนี เนืองจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีสลับกันไปมา สตราสบูร์ ก
เปนเมืองใหญ่มีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปจจุบันได้ชืนชม
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
ทีพั ก
MERCURE STRASBOURG AEROPORT หร ือเทียบเท่า
วัน ที 7
สตราสบู ร์ ก - รถไฟความเร ็ ว สู ง TGV - ปาร ี ส - มงมาร์ ต
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําคณะ นังรถไฟความเร็ว สูง TGV สู่ มหานครปาร ี ส วิงด้ว ยความเร็ว 300 กโิ ลเมตร ต่อชัวโมง จนเดนิ ทางมาถึง สถานี ร ถไฟ Gare Du
East ในมหานครปาร ีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด
ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลาสมัยแห่งหนึงของโลกทีทรงด้ว ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
สือ แฟชัน วิทยาศาสตร์และศิล ปะ ทําให้กรุงปารีสเปนหนึงในเมืองทีสําคัญ ทีสุดแห่งหนึงของโลก
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร อาหารจนี
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ ย่ า นมงมาร์ ต (Montmartre) เนินเขาทีสูงทีสุดในปารีส
นําท่านชม วิห ารพระหฤทัย อัน ศั ก ดิสิท ธิ (Sacre Coeur) เปนโบสถ์แบบศิล ปะโรมาโนไบแซนไทน์ทีสวยทีสุดในกรุงปารีส ณ บริเวณนี
คุณจะได้ชมกรุงปารีสทีแสนจะน่าประทับใจ พร้อมรืนเริงไปกับนักดนตรีพเนจรทีมาขับกล่อมดนตรีให้กับผู้มาเยือน บร ิเวณมงมาร์ ต มีบาร์ คาเฟ
ร้ านค้าน่ารั ก แทรกตัวเบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินค้าทีระลึกให้ท่านเลือกชม เลือกซือ ได้ตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ทีพั ก
MERCURE PARIS CDG AIRPORT หร ือเทียบเท่า
วัน ที 8
พระราชวั งแวร์ ซายน์ - มหาว ิ ห ารนอเตรอดาม - ล ่ อ งเร ื อ แม่ น าแซน
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดนิ ทางสู่ เมื อ งแวร์ ซายส์ นําเข้าชมความงดงามของ พระราชวั งแวร์ ซายส์ (Versailles Palace) อันยิงใหญ่
(มีไกด์ท้องถินบรรยายในพระราชวัง) ทีสร้างขึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที 14 ภายในตกแต่งอย่างว ิจติ รอลั งการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง
รูปปน รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซึงเปนการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวั ง เชน่
โบสถ์หลวงประจําพระราชวั ง,ท้องพระโรงทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิว รี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ทีมีความยาวถึง
73 เมตร ซึงเปนห้องทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที 14 แห่งฝรังเศส
อีกทังยังเปนห้องทีใช้สําหรับจัดงานเลียงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที 16,
บรรทมพระราชินีทีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนทียิงใหญ่

เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร อาหารจนี
บ่ า ย
จากนันนําท่านกลับเข้าสู่ มหานครปาร ี ส (Paris)
จากนันเข้าชม มหาว ิ ห ารนอเตรอดามแห่ ง ปาร ี ส (Notre-dame de Paris) อายุกว า่ 800 ป
เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตล์โกธิกทีงามเลิศ โดดเด่นด้ว ยหอคอยคู่หน้าทรงเหลียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืนดินถึง
96 เมตร เปนสถานทีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที 16 กับพระนางมาร ีอังตัวเนตต์
และยังเปนจุดกิโลเมตรทีศูนย์ของประเทศฝรังเศสอีกด้ว ย
จากนันนําท่าน ล ่ อ งเร ื อ บาโตมุ ช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นาแซนทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝงแม่นา เปนอีกหนึงประสบการณ์ทีน่าประทับใจ
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง ( หอยเอสคาโก้ )
ทีพั ก
MERCURE PARIS CDG AIRPORT หร ือเทียบเท่า
วัน ที 9
ประตู ชั ย - หอไอเฟล - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์น าหอม - ช้อ ปป ง - สนามบิ น
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําเทียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่ า นลานประวั ติ ศ าสตร์ จั ตุ รั สคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ทีพระเจ้าหลุยส์ที 16
และพระนางมาร ีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีว ิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิว ัติฝรังเศส
จากนันเข้าสู่ ถนนสายโรแมนติก ชองปเอลิเ ซ่ (Champs Elysees) ซึงทอดยาวจากจัตุร ัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน
นําชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตู ชั ยนโปเล ี ย น (Arc de Triomphe) สัญ ลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ล ิทซ์ในป1805
โดยเริมสร้างขึนในป ค.ศ.1806 แต่มาแล้ว เสร็จในป ค.ศ.1836
นําถ่ายรูปเปนทีระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญ ลักษณ์ทีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้ว ยความสูงถึง 1,051 ฟุ ต
ซึงสร้างขึนในปค.ศ.1889 ทีบริเวณจัตุร ัสทรอคาเดโร่
นําท่านเข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์น าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงประวัติความเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตนาหอมในปจจุบัน
ของโรงงานผลิตนาหอมยีห้อ Fragonard ยีห้อนาหอมอันโด่งดัง ทีมีแหล่งผลิตต้นกําเนิดมาจากเมือง Grasse
เมืองทีได้ชือว่าเปนเมืองหลวงของโลกนาหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนีก่อตังขึนมาในป 1983 ตัว อาคารเปนทีอยู่เดิมของ นโปเล ียน โบนาปาร์ตที 3
Louis-Napoléon Bonaparte III ซึงแต่ล ะห้องจัดแสดงเรืองราวเกียวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุนาหอมตังแต่สมัยอดีตจนถึงปจจุบัน
และบอกเล่าเรืองราวการผสมผสานกลินนาหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญ จวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสทีไม่เหมือนใคร
ท่านสามารถเลือกซือนาหอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารจนี
บ่ า ย
จากนันเชิญ เลือกซือสินค้าแฟชันราคาถูกใน ร้า นค้า ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน่ เครืองสําอาง นาหอม นา ิกาหรือกระเปา
จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปด้ว ยนักช้อปปงจากทัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที แกลเลอรี ลาฟาแยตต์
(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินค้าของสวิสจาก ร้ าน Bucherer ร้ านดังของสว ิส ทีมีสาขาเปดอยู่ใจกลางกรุงปารีส
โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเชน่ ชอ็ คโกแลต, เครืองหนัง, มีดพับ, นา ิกายีห้อดัง อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เปนต้น
16.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น ชาร์ ล เดอ โกล เพือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)
และมีเวลาในการเลือกซือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.55 น.
ออกเดินทางกลั บสู่ กร ุ ง เทพฯ เทียวบิน ที EK076
วัน ที 10
กร ุ ง เทพมหานคร
06.35 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ดู ไ บ เพือรอเปลียนเครือง
09.40 น.
ออกเดินทางต่อ โดยเทียวบิน EK372
19.15 น.
คณะเดินทางกลั บถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ ยุโ รป สวิส ฝรังเศส อิตาลี
1-10 ตุ ล าคม 2562

ว่าง

฿66,900

NT291-35803 : ทัวร์ ยโุ รป อติ าล ี (โรม) สว ิตเซอร์ แลนด์(ยอดเขาจงุ เฟรา) ฝรังเศส 10 วั น 7 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันจันทร์ที 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:06 น.

฿66,900
฿10,900

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์ยุโ รป สวิส ฝรังเศส อิตาลี
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวั น
และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
• ค่าห้องพั กในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)
• ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
• ค่าประกั นภั ยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
• ค่าประกั นอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่ารั กษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)**
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ มเติมกับทางบริษัทได้ **
• เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วั น]
• เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วั น] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป ** [รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน,
เสียชีวิตหรือเสียอวั ยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมั คคุเทศก์ )

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และหั ก ณ ทีจ่าย 3%
• ค่าธรรมเนียมการจั ดทําหนั งสือเดินทาง
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตั ว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิ เศษ, ค่าโทรศั พท์, ค่าซั กรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่านาหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30
ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน, ค่ารั กษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น
• ค่าธรรมเนียมนามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
• ค่าบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
• ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศเยอรมั น ( ผู้ย ืนวีซ ่า ต้อ งชํา ระเงิน ตรงกับ ศู น ย์ย ืนวีซ ่า ในวัน ยืน เปนจํา นวนเงิน โดยประมาณ 3 ,000 บาท )
• ค่ า ทิ ป พนั กงานขั บรถ และไกด์ท ้อ งถิน ( 18 ยู โ ร )
• ค่ า ทิ ป มั คคุ เ ทศก์ จากเมื อ งไทย 30 ยู โ ร )

เงือนไขการจอง
• ชําระเงินมั ดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบั ญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน
• ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื อทําการจองคิวยืนวีซ่า ภายใน 3 วั นนั บจากวั นจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
• เมือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจั ดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทันที
• หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจั งหวั ด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที
• ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

• การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน
• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิ เศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตั ว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเปนต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
• ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วั นก่อนการเดินทาง
• หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุ กข้ อ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนั ดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน
รวมถึงกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทังในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิน) เดินทาง
• หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วั นก่อนการเดินทาง
• เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
• ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ
ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปนสําคัญ

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนขอวีซ่า
• การพิ จารณาวีซ่าเปนดุลยพิ นิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิ จารณา ของสถานทูตง่ายขึน
• กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิ จารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิ จารณาอนุมัติวีซ่าได้
• สําหรับผู้เดินทางทีศึ กษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํ านักหรือศึ กษาอยู่เท่านัน
• หนั งสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแล้ วตากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย
เนืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้ าหนั งสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรั บติดวีซ่าไม่ตากว่า 3
หน้ า
• ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ ต
ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
• ทางบริษัทได้สํารองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทั วร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
• หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund

จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอย่างน้อย
• นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเปนผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปญหา เช่น สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนั กประมาณ 20 กิโลกรั ม)
ไม่ใช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิ กการเดินทาง
• แจ้ งยกเลิก 45 วั น ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
• แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วั นก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วั นก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
• แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วั นก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป)
เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
• กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชําระค่าทั วร์ หรือมั ดจํามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอ เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
• กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
• เนืองจากการวางแปลนห้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพั กแบบห้องเดียว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้องพั กแบบ 3
ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพั กต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพั กแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1
เตียงพั บเสริม
• โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา
• กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air)
เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพั กในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา
ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (อิตาลี ) *** ยืนวีซ่าแสดงตนทีศูนย์ยืนวีซ่า VFS Global
(จามจุรีสแควร์) ***ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ 15 วั น
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้ น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนั งสือเดินทางออกมาได้
** ลูก ค้า กรุณ าอย่า ยึด ติด กับ การยืนขอวีซ ่า ในอดีต เพราะสถานทูต มีก ารเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เ รือยๆ **
หมายเหตุ : การยืนวีซ ่า แต่ล ะครังกับ บริษั ท ทัว ร์ จะต้อ งทํา การยืนวีซ ่า ประเภทหมู่ ค ณะ เท่า นัน โดยการยืนเปนหมู่ค ณะ ต้ องมี จ ํา นวน 15 คน
ขึนไป โดยทางศู น ย์ร ับ ยืน จะเปนผู้ก ํา หนดวัน ยืนวีซ ่า เท่า นัน ถ้า หากผู้เ ดิน ทางไม่ส ามารถไปยืนวีซ ่า ในวัน ทีกํา หนดได้ อาจมีค ่า ใช้จ ่า ยเพิ มเติม
(Premium) ดัง นี
• ในกรณีท ีเหลือ ระยะเวลายืนวีซ ่า น้อ ยกว่า 11 วั นทํา การ นั บจากวั นเดิ น ทาง มีค ่า ใช้จ ่า ยเพิ ม ท่ า นละ 2,200 บาท
• ในกรณีท ีเหลือ เวลายืนวีซ ่า เหลือ น้อ ยกว่า 5 วั นทํา การ จะมี ค่ า Fast Track เพิ มเติม อีก ท่ า นละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท
**ทังนี ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ผู้เดินทางต้องชําระกับทางศู นย์รับยืนโดยตรง**

1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรั บประทั บวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน นั บจากวั นเดินทางกลั บและหนั งสือเดินทางจะต้ องไม่ชํารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืนวีซ่าด้วย)
***ในกรณีทีถือพาสปอร์ต สั ญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนั กเรียน นักศึ กษาศึ กษาอยู่ต่างประเทศ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ มเติม และ
บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พื นหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลั กฐานการเงิน
3.1 กรณีผ้ เู ดินทาง ออกค่าใช้ จ่ายเอง สําเนาสมุดบั ญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ส่วนตั วของผู้เดินทาง ย้ อนหลั ง 3 เดือน
(รบกวนลูกค้ าทํารายการเดินบั ญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้ วค่อยปรั บยอดเงินในบั ญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืนวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเปน
Statement เท่านัน)
3.2 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ได้ ออกค่าใช้ จ่ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเปน พ่ อ แม่ พี น้องทีมีสายเลือดเดียวกัน หรือสามีภรรยา เท่านัน)
3.2.1. ต้องทําเปนหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพั นธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เปนต้น
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบั ญชี หรือ Statementย้ อนหลั ง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ทีออกให้และผู้ทีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
** สถานทูต ไม่ร ับ พิ จ ารณาบัญ ชีต ิด ลบ บั ญชี ฝ ากประจํา , บั ญชี ก ระแสรายวั น บั ญชี ส หกรณ์ อ อมทรั พย์ พั น ธบัต ร ตราสารหนี กองทุ น
และสลากออมสิน **
4. หลั กฐานการทํางาน
- เจ้ าของกิจการ หนั งสือรั บรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
- เปนพนักงาน หนั งสือรั บรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือสกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
- นักเรียนหรือนักศึ กษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึ กษาอยู่ (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
ใช้ คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนตั ว
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตากว่า 18 ป)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบั ตร (ถ้ ามี)
-ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ป ไม่ได้ เดินทางไปต่างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทําหนังสือชีแจงเปนภาษาอังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับใครมีความสัมพั นธ์เปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด
(ลูกค้าเขียนหรือพิ มพ์ ขึนเอง)
6.2 บิดาหรือมารดา ต้ องขอหนั งสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน)
6.3
ในกรณีพ่อหรือแม่ปกครองบุตรแต่เพี ยงผู้เดียวให้ขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรืออําเภอและจะต้องเปนหนังสือทีมีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่าน
6.4ท่านจะต้ องนําหนั งสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศตั วจริง จากข้ อ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนา จากข้ อ
6.3ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนํามายืนมิเช่นนันทางศู นย์รับยืน vfs จะไม่รับยืนเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
6.5 เนืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียค่าใช้ จ่ายหากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช้ ได้ หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนนําไปประทับตรากงสุล
มิเช่นนันท่านอาจจะต้องไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพื อไปทําเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารทีท่านทํามาแล้วนันกลายเปนเอกสารทีใช้ยืนไม่ได้
*** โปรดอ่ า น ก่อ นทีท่า นจะไปทํา หนัง สือ ยิน ยอมจากเขตหรือ อํา เภอให้บ ุต รของท่า น ***
-หากเด็กเดินทางไปกั บบิดา จะต้ องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้ นสั งกั ด (โดยมารดาจะต้ องคั ดหนั งสือยินยอม
และระบุว่าให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกั บบิดา) พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
-หากเด็กเดินทางกั บมารดา จะต้ องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้ นสั งกั ด (โดยบิดาจะต้ องคั ดหนั งสือยินยอม
และระบุว่าให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกั บมารดา) พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
- หากเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกั บบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร
มีความสัมพั นธ์เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้ นสั งกั ด พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพี ยงผู้เดียว
*** กรณีท ีบิด าหรือ มารดาไม่ม ี passport แล้ วใช้ ID Card แทนต้อ งทํา จดหมายชีแจงว่า ทํา ไมไม่ม ี passport ***
-กรณีเด็กอายุตากว่า 18 ป บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูตด้วย
ทังสองท่าน(เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)
7. หากพ่ อหรือแม่มีวีซ่าเชงเก้นอยุ่แล้วและไม่ได้ยืนวีซ่าพร้อมลูก ให้ทําจดหมายชีแจงภาษาอังกฤษ อธิบายว่ามีวีซ่าเชงเก้ นของประเทศอะไร
ระบุวันเริมและวันหมดอายุวีซ่าพร้อมทังถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่านันมาแนบด้วย
8.ท่านไม่จําเปนต้องเซ็น รั บรองสําเนาถูกต้ อง ให้ ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านัน

