วันแรก
21.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์
D สายการบิ นไทย โดยมีเจ้าหน้ าที่ข องทาง บริ ษัท ฯ ออลเวย์ วาเคชั ่น คอยให้ก าร
ต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ - โรม (อิ ตาลี) - นครวาติ กนั - มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ - น้าพุเทรวี่ - บันได
สเปน - โคลอสเซียม - ประตูชยั คอนสแตนติ น - โรมันฟอรัม - ฟลอเรนซ์

00.20 น.
06.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
เดินทางถึง สนามบิ นลีโอนาร์โด ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่ านเดิน ทางสู่ นครวาติ กนั
(Vatican) เป็ น รัฐ อิส ระที่เล็กที่สุดใน(ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 30 นาที) ตัง้ อยู่ท างด้า น
ตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็ นองค์ประมุข และให้ทุกท่านได้ชม มหาวิ หาร
เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) เป็ น มหาวิห ารศักดิ ์สิท ธิ ์ที่ใหญ่ท่สี ุดในยุโรป บริเวณ
ทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหารท่านจะพบกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ท่งี ดงามอย่าง
มาก เรียกว่า เปี ยซซา ซาน พิเอโตร ซึง่ ล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปัน้ นักบุญ 96 องค์
บริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลสิ ก์อายุกว่า 2,000 ปี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตเป็ นศูนย์กลางทาง
อานาจและการปกครองของอาณาจักรโรมัน อันยิง่ ใหญ่ เพื่อชมความงามของ น้าพุเทรวี่
(Trevi Fountain) ซึง่ มีรปู ปัน้ ของเทพเจ้าเนปจูนตัง้ โดดเด่นอยูก่ ลางน้ าพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ท่ี
ได้มาเยีย่ มชมสถานทีแ่ ห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มอื ขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในบ่อน้าพุแห่ง
นี้แล้วจะได้มโี อกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครัง้
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เช้า

และให้ท่านได้เดินชมบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) ซึ่งเป็ นบันไดที่กว้างที่สุดและ
ยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทงั ้ หมด 138 ขัน้ กลางลานมีน้ าพุสไตล์บาโรคยุคต้นรูปทรงเรือ
โบราณตัง้ เด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จตุรสั แห่งนี้เป็ นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว เป็ น
แหล่งรวมศิลปิ นและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและทีพ่ กั อาคารหรู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านสัมผัสความยิง่ ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกอย่าง โคลอสเซียม (Colosseum)
(ด้านนอก) ซึ่งเป็ นสนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง
2,000 ปี เป็ น สถานที่สาหรับให้ความบันเทิงในยุคนั น้ โดยจัดให้มกี ารต่อสู้ระหว่างเหล่า
นักรบกลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด และเที่ยวชม ประตูชยั คอนสแตนติ น โดยที่
ประตูชยั แห่งนี้มขี นาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ทส่ี ุดในกรุงโรม สร้างขึน้ เพื่อฉลองชัยชนะของ
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มชี ยั ชนะเหนือจักรพรรดิแม็กเซ็นติอสั ในสงคราม Battle of
Milvian Bridge ประตูชยั แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.315 เป็ นช่วงทีเ่ กิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าใน
เมือง วัสดุทน่ี ามาสร้างจึงอาจจะไม่สอดคล้องและไม่สมบูรณ์มากนัก หลังจากนัน้ นาท่านไป
ยัง โรมันฟอรัม (Roman Forum) (ด้า นนอก) ซึ่ง ที่แ ห่ง นี้ เคยเป็ น ศูน ย์ก ลางด้านการ
ค้าขาย ทัง้ การเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณ จึง ได้กลายเป็ นแหล่ง รวบรวม
โครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทัง้ หมดใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง 900 ปี จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
เป็ น เมือ งหลวงของแคว้น ทัส คานี ต้น ก าเนิ ด ของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีต นัน่ เป็ น
ศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนทีม่ เี สน่หอ์ นั น่ า
หลงใหลแห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นสถานทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ วใฝ่ ฝันมาเยือนมากทีส่ ุด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NIL HOTEL , FLORENCE หรือเทียบเท่า
ฟลอเรนซ์ - ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า - วิ หารซานตามาเรีย เดล ฟี โอเร่ - จัตรุ สั ซิ นญอเรีย สะพานเวคคิ โอ - เวนิ ส เมสเตร้ (ฝัง่ แผ่นดิ นใหญ่)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปิ ซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นาชม หอเอนเมืองปิ ซ่า ที่
สร้างขึน้ ด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็ นหอระฆัง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะ
เด่นของหอเอนแห่งนี้ คือ ความเอียงที่ 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุท่ี
เอียงสัน นิ ษ ฐานว่าเป็ น เพราะสร้างอยู่บนพื้น ทราย ซึ่ง ในปี ค.ศ. 1987 องค์กรยูเนสโก้
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ประกาศให้หอเอนเมืองปิ ซ่าเป็ นมรดกโลกและเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พิ เศษ! ให้ท่านได้ทานพิซซ่ามาร์การิต้า จาก 3 วัตถุดบิ เรียบง่ายสู่พซิ ซ่าแป้ งบางต้นตารับ
หอมกรุ่นจากเตา
ชมความยิง่ ใหญ่ของสัญลักษณ์ประจาเมือง วิ หารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่ (ด้านอก)
วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมทีใ่ ช้หนิ อ่อนหลายสีมาใช้ในการ
ก่อสร้าง ทัง้ สีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่าง
หนึ่งทีโ่ ดดเด่นไม่แพ้กนั คือ โดมทีท่ ่านสามารถมองเห็นได้ไม่วา่ จะอยูม่ ุมไหนของเมือง โดย
อยู่ใ กล้ก ัน คือ จตุร สั ซิ นญอเรีย มีค วามสวยงามและมีเ อกลัก ษณ์ โ ดดเด่ น อย่างมาก
เนื่องจากเป็ นที่ตงั ้ ของรูป ปั ้นเดวิด ผลงานที่มชี ่อื เสียงของไมเคิล แองเจโล่ บริเวณนี้มรี ูป
แกะสลักจัดแสดงอยูม่ ากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus) วีรบุรุษกรีกโบราณตอน
บั ่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์ควิ ลีส และรูปสลัก The Rape of the Sabine Women ถัดมา
ริมฝั ง่ แม่น้าอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิ โอ (Vecchio) สร้างขึน้ เมื่อประมาณ ค.ศ.1333
อายุประมาณ 600 กว่าปี มีการทาหลังคาคลุม ในสมัยศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็ นสะพานที่
เก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองเป็ นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองทีร่ อดพ้นสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาได้
ทอดข้ามแม่ น้ าอาร์โ น ได้เวลาอัน สมควรน าท่ านเดิน ทางเข้าสู่ เวนิ ส เมสเตร้ (Venice
Mestre) (ฝั ง่ แผ่นดิ นใหญ่ ) เป็ น เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต (ใช้เวลาในการเดิน ทาง
ประมาณ 3 ชม.) ถูกสร้างขึน้ จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จานวนมากเข้ าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมือง
ที่ใ ช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดัง้ เดิมตัง้ อยู่รมิ
คลอง เวนิสได้รบั ฉายาว่า เมืองแห่งสายน้า และเมืองแห่งสะพาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
น าท่ านเ ข้ าสู่ ที่ พั ก SMART HOTEL HOLIDAY VENICE,VENICE MESTRE ห รื อ
เทียบเท่า
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เวนิ ส เมสเตร้ - เกาะเวนิ ส - จตุรสั ซานมาร์โค - พระราชวังดอจ - สะพานถอนหายใจ สะพานริอลั โต - มิลาน - มหาวิ หารดูโอโม่ - แกลลอเรีย วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ าเรื อตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อ โดยสารด้ว ยเรือ ทัศ นาจรสู่
เกาะเวนิ ส (Venice Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซึง่ เกาะเวนิสเป็ นเมืองใน
ฝั นของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน ชมความสวยงามของ จตุรสั ซานมาร์โค ได้รบั การตัง้ ชื่อ
ตามเซนต์ม าร์ค นักบุญ นิ กายอีวานเจลิสต์ จตุร สั แห่งนี้ เป็ นจุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส
กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์
นักบุญ เซนต์ม าร์ค , หอระฆัง , เสาแห่ง นักบุญ บริเวณลานกว้างแห่ง นี้เต็มไปด้วยฝูกนก
พิราบและนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟให้ท่านได้เข้าไป
เลือกใช้บริการอีกด้วย จากนัน้ นาท่านผ่านชม พระราชวังดอจ เป็ นพระราชวังสไตล์แบบ
โกธิคของดอจหรือยุคผูค้ รองเมืองเวนิส สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รบั
การบูรณะและก่อสร้างเพิม่ เติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงาม
ด้วยการประดับทองคาและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนทีม่ ขี นาดใหญ่ท่สี ุด
ในโลก วังแห่งนี้ยงั มีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชนั ้ ใต้ดนิ ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดิน
แคบๆ ไปยัง สะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่ง นี้ จึง มีช่อื เรียกว่า สะพานถอน
หายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of Sighs) เป็ นสะพานทีใ่ ห้นกั โทษข้ามไปเพื่อเข้า
คุกและจะไม่ได้กลับมาอีก รวมทัง้ เป็ นทีค่ ุมขังนักรัก คาสโนว่า ซึง่ เป็ นนักโทษเพียงคนเดียว
ทีส่ ามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รส สปาเก็ตตี้หมึกดา เสิร์ฟพร้อมกุ้งและปลาหมึกทอด ปิ ดท้ายด้วย
ไอศครีมสไตล์อติ าเลียนแท้ๆ
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นาท่านเดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ท่ี ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางเข้าสู่ มิลาน (Milan)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้ อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศ อิตาลีมลิ านได้ช่อื ว่าเป็ นหลวงแห่งแฟชั ่นชัน้ นาของโลกอีกเมืองหนึ่ง อีก
ทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอกี ด้วย และให้ท่านเดินทางชม มหาวิ หาร
ดูโ อโม่ แ ห่ ง เมื อ งมิ ล าน (Duomo di Milano) (ด้ า นนอก) ซึ่ง มหาวิห ารนี้ ส ร้ า งด้ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทีถ่ อื ว่ามีความใหญ่โตเป็ นอันดับสามของโลก เริม่ สร้างในปี 1386
แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 500 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทาจากหินอ่อน
จานวน 135 ยอด และมีรปู ปัน้ หินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 3,000 ชิน้ ยอดทีส่ งู ทีส่ ุดมีรปู ปั ้น
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่ ม าดอนน่ า เป็ น สง่า อยู่ จากนัน้ อิส ระให้ท่ า นได้ ช้อปปิ้ ง
แกลลอเรียวิ คเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel II) (ที่ตงั ้ ร้าน Prada ร้าน
แรกของโลก) โดยทีแ่ ห่งนี้จะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลกให้ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุ
ใจ อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA,MILAN หรือ
เทียบเท่า

วันที่ห้า

มิลาน - ลูเซิ รน์ (สวิ สเซอร์แลนด์) - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรียส์ ิ งโตหิ น อิ นเทอร์ลาเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิ รน์ (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อดีตเป็ น
หัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งสวิสเซอร์แลนด์เป็ นดินแดนที่ได้ร บั สมญานามว่า
หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่าง
เทือกเขาแอลป์ แล้ว ยังมีภเู ขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยูต่ ามเนินเขา และไหล่เขา
สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นาท่านไปยัง อนุสาวรียส์ ิ งโตหิ น (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยที่
หัวของสิง โตจะมีโล่ซ่งึ มีกากบาทสัญ ลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ น
เกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิส ฯที่เสียชีวติ ไปในการต่ อสู้
ป้ องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวตั ใิ หญ่ของฝรั ่งเศส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ใน
สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 จากนัน้ นาชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็ นสะพานไม้
ที่เ ก่ า ที่สุ ด ในโลก มีอ ายุป ระมาณ 500 ปี เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ของเมือ งลูเ ซิร์น สร้า งขึ้น เมื่อ
ศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรพาดข้ามแม่น้ ารอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตัง้ อยู่
กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ. 1993 หลังคาที่คลุมสะพานจะมีภาพเขียน
บรรยายประวัตคิ วามเป็ นมาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้เวลาอันสาควรน าท่ านเดินทางเข้าสู่
เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL METROPOLE AG, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

วันที่หก

อิ นเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวัลด์ กรุนด์ - นั ่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - บาเซิ ล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
น าท่ านเดิน ทางสู่ส ถานี กริ นเดลวัล ด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund) (ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 30 นาที) เพื่อ นัง่ รถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) (เต็มวัน ) โดย
รถไฟ Jungfraubahn เป็ น รถไฟสายธรรมชาติท่มี ุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโ รปจนได้ช่อื ว่าเป็ น Top of Europe ระหว่างทางท่ านสามารถเก็บ ภาพความ
สวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ าแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดทีส่ งู ทีส่ ุด
ของยุโรป เพื่อพิชติ ยอดเขาจุงเฟรา ซึง่ มีความสูงถึง 3,454 เมตร

เที่ยง
บ่าย
คา่

นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าทีน่ ่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปก
คลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทัง้ ปี ทาให้ในปี 2001 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟ
ราเป็ น มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมประวัติการสร้างทางรถไฟ ชมถ้า
น้าแข็ง Ice Palace ทีส่ ร้างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้าไปภายในและแกะสลักน้ าแข็งเป็ นรูป
ต่างๆอย่างสวยงาม ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัส หิมะที่ลาน Plateau และจุดชมวิว Sphinx
Viewpoint ทีส่ ร้างยืน่ ออกไปเหนือ Aletsch Glacier ทีม่ คี วามยาวทีส่ ุดในโลกถึง 23 กม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขาจุงเฟรา
พิ เศษ! ให้ท่านได้ลม้ิ รส ฟองดูวช์ สี แบบสวิสฯ พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา
นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เพื่อเข้าสู่ เมืองบาเซิ ล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชม.)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NOVOTEL, BASEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

บาเซิ ล - นั ่งรถไฟ TGV (ชัน้ 2) สู่ปารีส (ฝรั ่งเศส) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์
บรรยายไทย) - ประตูชยั - จัตรุ สั คองคอร์ด - พิ พิธภัณฑ์ลฟู วร์ (ด้านนอก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส โดยทีท่ ่านจะได้ นั ่งรถไฟ TGV (ชัน้ 2) วิง่ ด้วยความเร็ว 250
กม./ชม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) สู่สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris)
ซึ่งเป็ ยเมืองหลวงของประเทศฝรั ่งเศส ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ
บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปัจจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษาบันเทิง สื่อ
แฟชั ่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้าน
ใน) ซึง่ เป็ นพระราชวังทีไ่ ด้ช่อื ว่างดงามและยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในโลก อีกทัง้ ยังมีสไตล์การตกแต่งที่
เป็ นเอกลักษณ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า หลุยส์ โดยนาท่านชมความงามของห้องต่างๆ อาทิ
ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียน แต่ละห้องของพระราชวังล้วนตกแต่ง
ด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มอื เอกชาวฝรั ่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เ ป็ น
พระราชวัง ที่ง ดงามล้ า ค่ า ที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก จากนั ้น น าชม ประตูช ัย (Arc de
Triomphe) ซึง่ เป็ นเป็ นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในกรุงปารีส ตัง้ อยูก่ ลางจัตุรสั ชาร์ลส์ เดอ โกล
หรือ จตุรสั แห่งดวงดาว สร้างขึน้ เพื่อเป็ นการสดุดวี รี ชนทหารกล้าทีไ่ ด้ร่วมรบเพื่อประเทศ
ฝรั ่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสงครามนโปเลียน ประวัตศิ าสตร์ของประตูแห่งนี้กนิ เวลานาน
ถึง 30 ปี และนาท่านชม จตุรสั คองคอร์ด เดิมชื่อจตุรสั หลุยส์ท่ี 15 ซึ่งออกแบบโดยเลอ
โนตร สถาปนิกผูร้ เิ ริม่ สร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทีช่ วนให้ระลึกถึงการปฎิวตั ิ
ใหญ่ฝรั ่งเศษ ใกล้กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั ่งเศษทีอ่ อกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสา
โอเบลิสก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตัง้ สูงเด่นอยู่กลางจตุรสั บนเสาหินสลักเป็ นรูปตัวหนัง สือ
อียปิ ต์โบราณ หลังจากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์ลฟู วร์ (ด้านนอก) ตัวอาคารเดิมเคยเป็ น
พระราชวัง หลวง ปั จ จุ บนั เป็ น พิพิธภัณ ฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก มีผ ลงาน
ทรงคุณค่าทัง้ ทางศิลปะและประวัตศิ าสตร์เป็ นจานวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิภาพเขียน
โมนาลิซ่า ,The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด
ดาวินชีห่ รือรูปปัน้ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พิ เศษ! ลิม้ รส หอยเอสคาร์โก้และเป็ ดฝรั ่งเศส อาหารพืน้ เมืองยอดนิยม
หมายเหตุ หากท่ านไม่ สามารถทานเป็ ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตงั ้ แต่การจอง
มิฉะนัน้ จะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเมนูได้
น าท่ านเ ข้ าสู่ ที่ พั ก RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE, PARIS หรื อ
เทียบเท่า

วันที่แปด

ปารีส - หอไอเฟล - มหาวิ หารนอร์ทเธอดาม - มหาวิ หารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้ งกาเลอ
รี ลาฟาแยต - ล่องเรือชมแม่น้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
น าท่ า นชม หอไอเฟล เป็ น ประติม ากรรมเหล็ก ขนาดใหญ่ ท่ีไ ด้ส ร้า งขึ้น มาเพื่อ ฉลอง
ครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวตั ฝิ รั ่งเศส ซึ่งประชาชนในสมัยนัน้ คัดค้านและบอกว่า เป็ น
ประติมากรรมที่มรี ปู ทรงน่ าเกลียดที่สุดในโลก แต่ปัจจุบนั กลับกลายเป็ นสัญลักษณ์ประจา
เมืองและมีผคู้ นอยากมาเห็นมาก โดยมีความสูง 300 เมตร เทียบเท่าได้กบั ตึก 7 ชัน้ และให้
ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็ นทีร่ ะลึก ต่อจากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู้ มหาวิ หารนอร์
ทเธอดาม เป็ นมหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้ อยู่ทางฝั ง่ ตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลาง
แม่น้า (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained glass) ระหว่าง
ปฎิวตั ฝิ รั ่งเศษ ซึ่ง มหาวิหารแห่งนี้ได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก จึงได้รบั การบูรณะครัง้
ใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ จากนัน้ นาทุกท่านเข้าชม มหา
วิ หารซาเครเกอร์ ซึง่ เป็ นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ทต่ี งั ้ อยู่บนยอดเขามงมาทร์ท่สี ูง
ที่สุดในปารีส อุทศิ ให้แด่พระหฤทัยของพระเยซูและชาวฝรั ่งเศษที่เสียชีวติ ในสงครามกั บ
รัสเซียนอกจากนี้ยงั มีรูปสาริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ท่ดี ้านหน้าของ
ซุม้ ประตูดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ กาเลอรี ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่
และมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดในฝรั ่งเศส เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทัง้ เสื้อผ้า, เครื่องประดับ
และเครื่องสาอางค์ ฯลฯ จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมแม่น้าแซน ชมความสวยงามของสอง
ฟากฝั ง่ แม่น้าแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สาคัญๆ เช่นพิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์ , โบสถ์นอร์
ทเธอดามสะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 รวมทัง้ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่ส ร้างด้วย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์อกี หลายแห่ง

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ บนเรืออาหารพื้นเมือง
น าท่ านเ ข้ าสู่ ที่ พั ก RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE, PARIS หรื อ
เทียบเท่า

วันที่เก้า
เช้า

13.40 น.

ปารีส – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกลกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่สิบ
05.55 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ธันวาคม 02 -11

อัตตราค่าบริ การท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

-

-

-

-

ราคารวมตั ๋ว
103,900
99,900
93,500
17,500

ราคาไม่รวมตั ๋ว
83,900
79,900
75,500
17,500

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเลื่อน หรือยกเลิกการเดิน ทางหากคณะทัวร์มีผู้เ ดิน ทางต่ า กว่า 10ท่ านโดยจะแจ้ง ให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
ทางบริษทั ฯไม่มนี ้าดื่มบริการ
โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคา
ตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่ เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศ
ของผู้เดิน ทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดิน ทางไม่ถูกต้อง, ภัย
ธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยืน่ วีซ่า

-

-

-

-

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในรายการเท่านัน้
ค่าภาษีส นามบิน และภาษีน้ ามัน ณ วัน ออกราคาทัวร์ หากสายการบิน เปลี่ยนแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็ นจริง
ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอด
การเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลีย่ 2 ยูโร /ท่าน /วัน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง
สถานทูตไม่คนื ให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พร้อมอาหาร
เช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ าตัว หากวัน เข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท่ าให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมืองโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ น
หลัก
ค่าประกัน อุบตั ิเหตุใ นการเดินทางวงเงินท่ านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษทั ประกันภัย
นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ั ่ง
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น

- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็ นจริง
-

-

-

-

-

-

ตั ๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั ่ง
ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯว่า
สามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่ านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นั ่งจากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุร กิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้อง
ดาเนินการทุกขันตอนด้
้
วยตัวท่านเอง
ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง
ในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทน
ได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
ทางสายการบินไม่รบั จองที่นั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจง
เหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ น แบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ไ ด้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยูก่ บั สิทธิ ์ของสายการบิน
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ าหนัก
กระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสาย
การบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุ ณ าใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุ กครัง้ ที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณี
ท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
- สายการบินไทยกาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถ
นาขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
-

-

-

-

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
พาสปอร์ตเล่ มจริ ง มีอ ายุก ารใช้ง านคงเหลือ ไม่ต่ า กว่า 6 เดือ น (นับ จากวัน สุด ท้า ยของ
โปรแกรมทีเ่ ดินทางจนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอร์ต) ควรมีหน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า กรณี
พาสปอร์ตชารุดหรือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มวี ซี ่าในกลุ่มเชง
เก้นหรือประเทศอื่นๆทีห่ มดอายุไปแล้วสามารถนามาแสดงเพิม่ เติมเพื่อ ให้
ง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า)
รูป ถ่ า ยสี ขนาด กว้า ง 3.5 Cm X สูง 4.5 Cm ฉากหลัง เป็ น พื้น สีข าว
เท่านัน้ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมใดๆ ยกเว้นผ้าคลุม
ศีรษะทางศาสนา ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
ถ่ ายส าเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า / สูตบิ ตั รในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
หนังสือรับรองการทางาน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีข่ อวีซ่า)
** กรณี พ นั ก งานบริ ษ ั ท (กรุ ณ าระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุ ช่ือ
สถานทูต) หนังสือรับรองออกโดยบริษทั /สังกัดทีท่ ่านทางานอยูโ่ ดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ที่เริม่ ทางานกับบริษทั (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จะต้องพิมพ์ลงบนหัว
กระดาษบริษทั ฯ พร้อมประทับตราบริษทั ฯ และลงนามโดยผูม้ อี านาจ จึงถือเป็ นสมบูรณ์
** กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรอง
บริษทั ต้องมีช่อื เป็ นเจ้าของกิจการ หรือ คณะกรรการเท่านัน้ คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน
กรณี เป็ นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้

- อาชี พอื่ นๆ ในกรณีทป่ี ระกอบอาชีพอิสระ, แม่บ้าน หรือ ค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า ฯลฯ
อาชีพทีไ่ ม่สามารถออกหนังสือรับรองการทางานได้ ต้องทาจดหมายชีแ้ จงตนเอง สามารถออก
เองได้ หรือใช้แบบฟอร์มทีท่ างบริษทั ส่งให้กไ็ ด้
- หลักฐานการเงิ น ถ่ายสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน ถ่ายตัง้ แต่หน้า
แรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีจนถึงหน้าสุดท้ายทีม่ ยี อดอัพเดตโดยยอดบัญชีตอ้ งไม่กระโดดข้ามเดือน
หรือขอ STATEMENT จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตจนถึงปัจจุบนั (ถ่ายสาเนาสมุด
บัญชี กับขอ Statement ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) และจานวนเงินในบัญชี มีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดือนร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ลิ าเนา ** ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งใน
การยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั บุคคลในครอบครัวด้วย (หมายเหตุ: ทุก
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านัน้ // ไม่รบั พิจารณาบัญชีเงินฝากประจาที่
ไม่มกี ารเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) ในวันนัดยืน่ วีซ่ากรุณานาสมุดบัญชีเล่ม
จริงมาด้วย
- กรณี บริ ษัทออกค่าใช้ จ่ายกับผู้เดิ นทาง นอกเหนือจากเอกสารข้างต้น แล้วทางบริษ ัท ต้อง
ออกจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผู้เดินทางทัง้ หมดอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ าย และการกลับมาท างานของผู้เดินทาง โดยระบุช่อื ผู้เดิน ทาง และเหตุผ ลที่จดั การ
เดินทางนี้ในจดหมายด้วย
- กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทาจดหมาย
ยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยืน่ เรื่องแสดงควาจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป
กับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ว่าที่การอาเภอหรือเขตโดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงลายชื่อ
และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้ นี้จะมีเจ้าหน้าของบริษทั ฯไปอานวยความสะดวกให้
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไม่ให้เข้าประเทศเป็ นการถาวร และไม่
คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว
- สถานทูตไม่มนี โยบายการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวี
ซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้

- กรณีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั พิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การแจ้งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
## การพิ จารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่นนั ้ เป็ นดุลยพิ นิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั
ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิ จารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ##
- การยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศ (เชงเก้น) ลูกค้าต้องมาแสกนลายนิ้ วมือด้วยตนเองตามวัน
เวลานัดหมายที่ศนู ย์รบั เรื่อง VFS ของประเทศนัน้ ๆโดยจะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้ าที่
ของบริษทั ฯคอยอานวยความสะดวก

