TG87 SUDWOW อิตาลี สวิส ฝรั่ งเศส 8วัน 5คืน

SUDWOW! อิตาลี สวิส ฝรั่ งเศส 8วัน 5คืน TG
โปรสุดว้ าววว!!! เที่ยวตะลุย 3 ประเทศ แบบฟิ นๆ
**ราคาทัวร์ รวมค่ าวีซ่าแล้ ว**

อัตราค่ าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

05 - 12 May 2018

69,900

69,900

69,900

15,000

12,500

22 - 29 May 2018

69,900

69,900

69,900

15,000

12,500

02 - 09 Jun 2018

69,900

69,900

69,900

15,000

12,500

16 - 23 Jun 2018

69,900

69,900

69,900

15,000

12,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชัน้ 4 โซน D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ าน เอกสารติดแท็กกระเป๋ าก่อนขึ ้นเครื่ อง

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ - สนามบินกรุ งโรม (อิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - นํา้ พุเทรวี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์
ปี เตอร์ - ฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - จตุรัสเดลลา ซิญญอเรี ย - มหาวิหารฟลอเรนซ์

00.20

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 11 ชัว่ โมง 54 นาที)

06.50

เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์ โน ดาร์ วนิ ชี กรุ งโรม ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมือง และพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง (ช่วงฤดูร้อน)) นําท่านขึ ้นรถโค้ ช

ปรับอากาศเดินทางสู่ กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี พาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (นําท่านถ่ายรูปด้ านนอก) ใกล้ ๆกันเป็ น ประตูชัย
คอนสแตนติน (Arch of Constantine) ตังอยู
้ ร่ ะหว่างโคลอสเซียม และพาลาตินฮิลล์ จากนันนํ
้ าท่านชม
นํา้ พุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึง่ มีรูปปั น้ ของเทพเจ้ าเนปจูนตังโดดเด่
้
นอยูก่ ลางนํ ้าพุ นําท่านเดินทางสูน่ คร
วาติกัน ซึง่ เป็ นรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก เป็ นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรื อที่
เรี ยกสันๆว่
้ า“โป๊ ป” นําท่านถ่ ายรู ปด้ านหน้ า มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐ
วาติกนั ที่งดงามด้ วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้ เวลาสร้ างถึง 150 ปี และยังได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ และ
หรูหรา ด้ านหน้ ามหาวิหารเป็ นลานกว้ างเรี ยกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้ วยนํ ้าพุ 2 ด้ าน และเสา
โอเบลิกส์ 1 ต้ น ล้ อมรอบไปด้ วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเข้า Vatican
Museum และ Sistine Chapel) ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่1) เมนูอาหารจีน

บ่าย

จากนันนํ
้ าทุกท่านมุง่ หน้ าสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence)(ระยะทาง272ก.ม./4 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของแคว้ นทัส
คานี ต้ นกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้ านสถาปั ตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรม
อันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อนั น่าหลงใหลแห่งนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวใฝ่ ฝันมาเยือนมากที่สดุ
จากนันนํ
้ าท่านชม เขตเมืองเก่ าฟลอเรนซ์ ที่ได้ รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่อ
ปี ค.ศ.1982 นําท่านชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สดุ ของเมือง เป็ นสะพานเดียว
ของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้ นการทาลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปั จจุบนั กลายเป็ นจุดชมวิว แหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่สําคัญของเมือง นําท่านชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรี ย (Piazza Della Signoria) ที่สวยงาม
และมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่าง มาก เนื่องจากเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปปั น้ เดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แอง
เจโล่ ถัดมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ปราสาทเก่าแก่ของเมืองฟลอเรนซ์ มีสญ
ั ลักษณ์
คือ หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดีตใช้ เป็ นสถานที่แจ้ งข่าวสารให้ กบั 3 ชาวเมือง ด้ วยการส่งสัญญาณ
หากมีไฟไหม้ , นํ ้าท่วม, ข้ าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็ นสถานที่ประวัติศาสตร์ สาคัญของฟลอเรนซ์ ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฟลอเรนซ์ จากนันนํ
้ าท่านชมวิวริ มฝั่งแม่นํ ้าอาร์ โน พาท่าน
ถ่ายรูปที่ มหาวิหารฟลอเรนซ์ (florence cathedral) หรื อ อาสนวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ เป็ นอาสนวิหาร
ประจําอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ์ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองฟลอเรนซ์ มณฑลฟลอเรนซ์ แคว้ นทัสกานี ประเทศอิตาลี

สร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟี ลิปโป บรูเนลเลสกี ด้ านหน้ าโบสถ์ประดับตกแต่ง
ด้ วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู มหาวิหารแห่งนี ้ใหญ่เ ป็ นลําดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหาร
นักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกําแพง และมหาวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของ
โดมกว้ างถึง 90 เมตร
คํ่า

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) เมนูอาหารท้ องถิ่น
ที่พัก: IH Hotel Firenze หรื อระดับใกล้ เคียงกัน 4*
(ชื อ่ โรงแรมที ท่ ่านพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที่ 3
เช้ า

ฟลอเร้ นซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์ โค – สะพานเรี ยลอัลโต้ – โบสถ์ ซัน
มาร์ โก - Doge's Palace - เมสเตร้
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
เดินทางสูเ่ มืองเวนิส เวนิส เมสเตร้ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ (ระยะทาง249ก.ม./ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวง
ของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คัง่ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยัง
เป็ นแคว้ นหนึง่ ที่มีนกั ท่องเที่ยวมามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนไม่ตํ่ากว่า 60 ล้ านคนใน
ทุกๆปี

เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4) เมนูอาหารจีน

บ่าย

นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสู่ เกาะเวนิส มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400
แห่ง อันเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรื อง เมื่อครัง้ ทําการค้ ากับตะวันออก

ไกล สะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งานฝี มือตังแต่
้ ครัง้ บรรพบุรุษที่มี
ชื่อเสียง จากนันไปชมความสวยงามของจั
้
ตุรัสซานมาร์ โค (San marco) ที่กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วย
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์นกั บุญเซนต์
มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทาให้ ดงู ามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมน
ติกหรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ด4ให้ บริการมาตัง้ แต่
ปี 1720 งานก่อสร้ างที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่ สะพานเรี ยลอัลโต้ (Rialto
Bridge) จากนันนํ
้ าท่านไป โบสถ์ ซันมาร์ โก (St.Mark’s Basilica) มหาวิหารซันมาร์ โกที่เป็ นตัวอย่างอัน
สําคัญของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ตงอยู
ั ้ ท่ ี่จตุรัสซันมาร์ โกติดและเชื่อมกับวังดยุกแห่งเวนิส เดิมตัวโบสถ์
เป็ นโบสถ์น้อยของประมุขผู้ครองเวนิส และมิได้ เป็ นมหาวิหารของเมือง แต่ตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 1807 เป็ นต้ นมา
บาซิลกิ าก็เป็ นที่นงั่ ของอัครบิดรแห่งเวนิส ตัวสิง่ ก่อสร้ างเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่สร้ างอย่างงดงามประดับด้ วยงาน
โมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่างที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อํานาจ และ ความมัง่ คัง่ ของเว
นิส ตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 11 ก็ได้ รับสมญาว่า “Chiesa d'Oro” หรื อ “โบสถ์ทอง” เที่ยวชมและถ่ายรูป ปา
ลาซโซ่ ดูคาเล่ (Palazzo Ducale หรื อ Doge's Palace) เป็ นศูนย์รวมอํานาจการปกครองนครเวนิสในอ
ดีต วังนี ้สร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 9 และ ได้ รับการบูรณะก่อสร้ างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15
จนกระทัง่ สวยงามอย่างที่เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั ท้ องพระโรงใหญ่ประดับด้ วยทองคําและประดับประดาภาพ
จิตรกรรมชื่อ"The Paradise"ของตินโตโรตโต ที่มีขนาดใหญ่โต ได้ ชื่อว่าเป็ นภาพเขียนสีนํ ้ามันที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลก ห้ องอื่นๆ ภายในวังก็งดงามและประดับประดาไปด้ วยศิลปะสมบัติจากยุคต่างๆจํานวนมาก และหาก
พอมีเวลาท่ านสามารถลองประสบการณ์ ล่องเรื อกอนโดล่ า ชมความงามของเกาะเวนิสได้ ได้ เวลา
อันสมควรนําเดินทางกลับสู้ฝั่งMestre
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(มื ้อที่ 5) เมนูอาหารท้ องถิ่น
ที่พัก: Mercure Venezia Marghera 4* หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4
เช้ า

เมสเตร้ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ แห่ งมิลาน - แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – ลีโอนาร์ โด
ดาวินชี The Last Supper – ลูเซิร์น – สะพานชาเปล – ช้ อปปิ ้ งจัตุรัสหงส์
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี มิลานได้ ชื่อว่าเป็ นหลวงแห่งแฟชัน่ ชันนํ
้ าของโลกอีกเมืองหนึง่ เช่นเดียวกับปารี ส และ
นิวยอร์ คอีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้ วย (ระยะทาง273ก.ม./ใช้ เวลาประมาณ 4
ชัว่ โมง)

เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 7) เมนูอาหารจีน

บ่าย

นําท่านสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo)(ถ่ายรูปด้ าน
นอก) มหาวิหารนี ้สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่ โตเป็ นอันดับสามของโลก เริ่ม
สร้ างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้ องใช้ เวลากว่า 400 ปี ด้ านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมที่ทําจากหินอ่อน
จํานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้ หินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ ้น ยอดที่สงู ที่สดุ มีรูปปั น้ ทองขนาด 4
เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ จากนันเชิ
้ ญท่านอิสระกับการช้ อปปิ ้ งสินค้ าแบรนด์ เนมชื่อดัง
ของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor
Emmanuel)(ร้ าน Prada ร้ านแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกจากด้ านในซึง่ เป็ นอาคารกระจก
ที่เก่าแก่และสวยงาม นําท่านเข้ าชมโบสถ์ ซานตามาเรี ย เดล กราเซีย (Santa Maria delle Gracie) ชม
ภาพเขียนของยอดศิลปิ นเอก ลีโอนาร์ โด ดาวินชี “The Last Supper” ซึง่ เป็ นภาพพระเยซูคริ สต์พร้ อม
สาวกเอกทัง้ 12 ในมื ้ออาหารมื ้อสุดท้ ายที่เลื่องลือ

หมายเหตุ การเข้าชมภาพ The Last Supper ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการจองรอบเข้าชม และความหนาแน่น
ของจํ านวนผูเ้ ข้าชม ถ้าไม่สามารถเข้าชมภาพได้บริ ษัทฯจะจัดหาสถานที ท่ ่องเทีย่ วแห่งอืน่ ทดแทนเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ (ระยะทาง260ก.ม./ประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)ประเทศเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็ นเวลา
นับศตวรรษมาแล้ วที่นกั ท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี ้ นําท่านชม รูปสลักสิงโตหิน
บนหน้ าผา สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล
(Chapel Bridge) สะพานไม้ ทอดตัวข้ ามแม่นํ ้ารอยส์ ในอดีตสร้ างมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ วา่
เป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ภายหลังได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดย
ด้ านหลังมียอดเขาพิลาตุสเป็ นฉากสวย มีเวลาให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ย่าน Schwanenplatz หรื อจัตุรัสหงส์
เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
เย็น

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 8) เมนูอาหารท้ องถิ่น หลังอาหารเย็น นําท่ านเดิน
ทางเข้ าที่พัก
ที่พัก: Holiday Inn Express Luzern-Neuenkirch 3* หรื อระดับใกล้ เคียง
(ชื อ่ โรงแรมที ท่ ่านพักทางบริ ษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที่ 5
เช้ า

ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้ าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง ประเทศฝรั่ งเศส
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื ้อที่ 9)
เดินทางสูเ่ มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้ วา่ ใจกลางที่สดุ ของยุโรป ตังอยู
้ บ่ นความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือ
ระดับนํ ้าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็ นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้าน

น้ อยแบบชาเล่ต์ตกแต่งด้ วยผ้ า ม่านลูกไม้ สีขาว ล้ วนแต่เป็ นบรรยากาศที่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ นําท่านขึน้
กระเช้ าขึน้ สู่ยอดเขาทิตลิส Titlis บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในแถบตอนกลาง
ของประเทศ ประทับใจกับกระเช้ าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยูเ่ พียงสองแห่งในโลก (กระเช้ าหมุนรอบตัวเองให้ ทา่ น
ได้ ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็ นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว
เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 10) เมนูอาหารท้ องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่ งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้ นเบอร์ กนั ดี ผ่านทุง่ ราบ
อันกว้ างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ ดชื่อดัง อีกทังยั
้ งมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชนเลิ
ั ้ ศอีกด้ วย ผ่านชมอาคาร
บ้ านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่ มีจดุ เด่นคือ การมุงหลังคาด้ วย
กระเบื ้องสีแดงสดจัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม

คํ่า

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 11) เมนูอาหารจีน หลังอาหารนําท่ านเดินทางเข้ าที่พัก
ที่พัก: Ibis Styles Dijon Central 3* หรื อระดับใกล้ เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6
เช้ า

ดิจอง – ปารี ส – เข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ – ประตูชัย – หอไอเฟล - ถนนชองป์ เซลิเช่
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่ 12)
นําท่านเดินทางสูม่ หานครปารี ส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ บ่ นแม่นํ ้าแซน บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้ นอีล เดอ ฟร็องส์ กรุงปารี สเป็ นหนึง่ ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมที่ลํ ้าสมัยแห่งหนึง่ ของโลก และด้ วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ (ระยะทางใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
เที่ยง

ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลาประมาณ 10ชัว่ โมง 50
นาที)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ ซายส์ (Versailles Palace) เข้ าชมภายในพระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพี
ซึง่ อยูห่ า่ งจากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี ้ได้ รับการ
บูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นําเข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่างๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพ
วีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของโลก แวะชมและถ่ายรูปประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมและถ่ายรูป หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่สําคัญที่บง่ บอกความเป็ น
ฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ งย่ านถนนชองป์ เซลิเช่
(Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ง มีทงร้
ั ้ านค้ า
ชันนํ
้ า ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้ าประเภท นํ ้าหอม, เครื่ องสําอางค์,
เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยว

คํ่า

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่14)เมนูอาหารท้ องถิ่น หลังอาหารเย็น นําท่ านเดิน
ทางเข้ าที่พัก
ที่พัก: Novotel Suresnes Longchamp 4* หรือระดับใกล้ เคียง
(ชื อ่ โรงแรมที ท่ ่านพักทางบริ ษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที่ 7
เช้ า

ปารี ส – จัตุรัสคองคอร์ ด - พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ - สนามบินชาร์ ลเดอโกล
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่15)
นําท่านผ่านชมลานจัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่
ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม จากนัน้
นําท่านชมและถ่ายรูป(ด้ านนอก) กับ พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ (Louvre Museum) อดีตเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โต
มากที่สดุ ของโลกสร้ างขึ ้น ในสมัยพระเจ้ าฟิ ลปิ ออกุสต์ ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี ้
กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญและใหญ่โตที่สดุ ในปารี ส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็ นที่เก็บ
รักษาวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีคา่ และมีชื่อเสียงของโลกเช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง หรื อภาพโมนาลิซา่ อันเป็ น
ภาพวาดของเลโอนาร์ ด เดอวินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึง่ เป็ นศิลปะอันลํ ้าค่า
จากชาติตา่ งๆ กว่า 300,000 ชิ ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้ มาจากตะวันออก
กลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลักซาโมทราซ และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนสั และ
ในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริ กนั ได้ สร้ างทางเข้ าพิพิธภัณฑ์เป็ นรูปปิ รามิดกระจก
ครอบคลุมเนื ้อที่บนลานนโปเลียน ทําให้ สถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดูโดดเด่นเป็ นสง่า

09.00

ได้ เวลาอันสําควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้
ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน

13.40

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 8

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.55

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
, การจราจร หรื อช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุด เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครั ง้ นีจ้ ะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ ถงึ จํานวนดังกล่ าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์ กบั บริษัทที่มีโปรแกรมใกล้ เคียงกัน
- หรื อเลื่อน หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรื อขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถงึ 20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริ ษัทจะทําการแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้ า
2. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิฉะนัน้ ทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3.การจองทัวร์ และชําระค่ าบริการ
- กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000 บาท
กรุณาส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตและแบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลยื่นวีซา่ พร้ อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง

**สําคัญ**สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไปกลับและจํานวนหน้ หนังสือเดินทางต้ องเหลือว่ างสําหรั บติดวีซ่าไม่ ตา่ํ กว่ า 3หน้ า) **กรุ ณาตรวจสอบก่ อนส่ งให้
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ ตหมดอายุ **กรุ ณาส่ งพร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัด
จํา
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่ าจองค่ าทัวร์ แล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5.อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
(ตัว๋ กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที น่ งั่ เป็ นBusiness Class ได้ และต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมตัว๋ กรุ๊ปเท่านัน้ ไม่สามารถเลื อ่ นวัน
ได้)
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับใกล้ เคียงกัน
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ ้าหนักกระเป๋ า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่ อง 30 กิโลกรั ม ถือขึน้ เครื่ องได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ และกรณีนํ ้าสัมภาระเกินท่านต้ องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรี ยกเก็บ สะสมไมล์ได้ 50% กรุณาแจ้ งเลขสมาชิกรอยัลออร์ คิดพลัส ก่อนออกตัว๋

6. การประกันการเดินทาง บริ ษัทฯได้ จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมีความคุ้มครองเบื ้องต้ น ดังนี ้
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรื อน้ อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท
ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรื อมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท
ซึง่ ความคุ้มครองและข้ อยกเว้ น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทังนี
้ ้การทําประกันนี ้จากบริษัท มากกว่า
ข้ อบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับให้ บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัตเิ หตุในการเดินทางเท่ านัน้ แต่
ทังนี
้ ้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้ อยกเว้ นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีทา่ นต้ องการซื ้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้ งความประสงค์มาที่บริ ษัทฯ
7.รวมค่ าวีซ่าวีซ่าเชงเก้ นแล้ ว กรณีลกู ค้ ามีวีซ่าเชงเก้ นอยูแ่ ล้ วหักออกจากค่าทัวร์ 2,200 บาท
6.อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ คนขับรถ ท่ านละ 45 EURO ต่ อทริป สําหรั บหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจและนํา้ ใจจากท่ าน
กรณีวีซ่าไม่ ได้ รับการอนุมัตจิ ากสถานทูต(วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชาํ ระค่ าทัวร์ มาแล้ ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่ นค่ าวีซ่าและค่ าบริ การยื่นวีซ่า/ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ ว)/ค่ ามัดจําแลนด์
(กรณีใกล้ วันเดินทาง)
7.หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทําการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกัน
ระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท ฯ และเมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริการขึ ้นในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้ อย 20วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จดั กํากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การประกันภัย ที่บริ ษัทฯได้ ทําไว้ สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตามพ.ร.บ.การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริ ษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื ้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัทประกันทัว่ ไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จดั กํากับเท่านัน้
14. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้ น(ประเทศอิตาลี) ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ
** ผู้เดินทางต้ องมาโชว์ ตัวและสแกนลายนิว้ มือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **
เอกสารกรุ ณาเตรี ยม2ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง1ชุดและสําเนา1ชุด
1. พาสปอร์ ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง
และมีจํานวนหน้ าเหลืออย่างน้ อย 2-3 หน้ าเพื่อติดวีซา่ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ เชงเก้ นหรื อไม่ก็ตาม
ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นเอกสารอ้ างอิงกับทางสถานฑูต
2. รู ปถ่ าย รู ปสีหน้ าตรงปั จจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิว้ หรื อ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ห้ ามตกแต่งรูป ห้ ามสวมแว่นสายตา ห้ ามมีเครื่ องประดับ ต้ องเป็ นรูปที่ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปเท่านัน้
3. เอกสารส่ วนตัว
สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้ าราชการ (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคสู่ มรสเสียชีวิต) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า20ปี ) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาสูตบิ ัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอร์ ตบิดา-มารดา
4. หลักฐาน/ใบรั บรองการทํางานจากบริษัททีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด
4.1 กรณีเป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้
ลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เท่านันไม่
้ ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และต้ องมี

อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซา่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษ และเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านัน้ พร้ อมประทับตราบริษัท โดย
ชื่อลูกค้ าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
4.2 กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้ าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อ
หุ้นส่วน พร้ อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษัทฯ (คัดลอกไม่เกิ น 3 เดือน และเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
4.3 กรณีเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริ งจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็ นบัตรนักเรี ยน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
เด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี จะต้ องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรื อมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรอง
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา หรื อถ้ าเด็กไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้ องมี
จดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากทังบิ
้ ดาและมารดา พร้ อมมีการรับรองค่าใช้ จ่ายให้ กบั บุตรกับผู้ที่บตุ ร
เดินทางไปด้ วย ต้ องไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบ้ านอยู่ (พร้ อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอ
หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง และบิดาหรื อมารดาจะต้ องไปเซ็น
เอกสารต่อหน้ าเจ้ าที่รับยื่นวีซา่ ด้ วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
4.4 กรณีท่ ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญมาด้ วย
4.5 กรณีเป็ นแม่ บ้าน ใช้ สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคสู่ มรสเสียชีวิต) (ใช้ หลักฐานการเงินของตัวเองหรื อ
ของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางไปกับสามี จะต้ องมีจดหมายรับรองค่าใช้ จ่ายจากสามี เป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมกับเขียน
ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน)
5. หลักฐานการเงิน
5.1สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรื อออมทรั พย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบัน)
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน เมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา

แนะนําให้ ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้ อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
**ยอดเงินสุดท้ ายที่ลูกค้ าอัพเดท 15 วันก่ อนยื่น ต้ องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่ าทัวร์ ด้วย **
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
5.2หากต้ องรั บรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุคคลอื่นในคณะ
ต้ องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี และบุคคลที่
เจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 14 วันก่อนยื่น ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ า
พาสปอร์ ต
5.3 กรณีท่ บี ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทัง้ หมด ทางบริษัทฯ จะต้ องออก
จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
6. แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้ น กรุณากรอกข้ อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์ มที่แนบมาให้ อย่างถูกต้ อง เนื่องจาก
เป็ นข้ อมูลที่ต้องส่งให้ กบั ทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้ าข้ อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธ
วีซา่ ได้
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู้เดินทาง การบิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้ หาก
สถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตเพื่อให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
สถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท

การยื่นวีซา่ นัน้ ผู้เดินทางต้ องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินการขันตอนการยื
้
่นวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริษัทไม่ มีนโยบายรั บแปลเอกสาร**
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!!! ผู้สมัครทุกท่ านกรุ ณากรอกข้ อมูลทุกข้ อโดยละเอียด !!!
ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
ประเภทของพาสปอร์ ต
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14.
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18.

พาสปอร์ ตธรรมดา
พาสปอร์ ตราชการ
พาสปอร์ ตอื่นๆ ระบุ.................
หมายเลขพาสปอร์ ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่ อได้ สะดวก)..........................................................................รหัสไปรษณีย์................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรี ยน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ง, หากเป็ นแม่บ้าน/เกษี ยณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์ โทร.............................................เบอร์ แฟกซ์...............................................................
วีซา่ เชงเก้ นที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ รับ ประเทศ.........................ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..................ถึงวันที่......................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์........................

