EUROPE CLASSIC

อิตาลี-สวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9 วัน
เที่ยวเมืองหลัก โรม-ปซา-เวนิส-มิลาน
ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
มหานครปารีส นครแหงแฟชัน่ เขาพระราชวังแวรซายส
ชอปปง Lafayette
โรม

เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป ชมเมืองและสถานที่ที่เปน 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรยของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เปนศูนยกลางแหงคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของ
โลก
ปซา
เมืองทองเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองทาเรือชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเปนที่ตั้งของหอ
เอนปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
เวนิส
เมือ งทอ งเที่ยวยอดนิยมที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนเปนจํานวนมากมายในแตละป อดีตเมือ งที่เคย
ร่ํารวยที่สุดแหงหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ ลองเรือพรอ ม
สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค
มิลาน
หรือ มิลาโน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแหงแฟชั่นดีไซนเนอรชื่อดังของอิตาลี มี
มหาวิหารที่งดงามโดดเดนและแหลงชอปปงแฟชั่นชื่อดังกองโลก แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่นับวา
เปนชอปปงอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากวา 100 ป
อินเทอรลาเกน ที่ตั้งของยอดเขาที่ไดชื่อวาเปน Top of Europe ชมความงดงามและยิ่งใหญของเทือกเขาแอลป ขึ้นสูยอด
เขาจุงฟราวยอรค ซึ่งมีความสูงกวา 3,454 เมตรจากระดับน้ําทะเล และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ
ปารีส
เมืองที่โดงดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรที่นาสนใจ เยือนแวรซายสพระราชวังที่
ยิ่งใหญ ชอปปงสินคาคุณภาพดีจากรานคาปลอดภาษี

กําหนดวันเดินทาง 03 - 11 เม.ย. // 01 - 09 พ.ค. / 26 พ.ค. - 03 มิ.ย.61
วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG)
พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยในการเช็คอินและกระเปาสัมภาระ

วันที่สองของการเดินทาง

(2) โรม - ปซา (อิตาลี)

00.20 น.
06.50 น.

เที่ยง
บาย
ค่ํา

นําทานออกเดินทางสูกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโด ดารวินชี ประเทศอิตาลี หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และ
ตรวจรับสัม ภาระเรียบรอ ยแลว นําทานเดินทางสูกรุงโรม เมือ งหลวงและเมือ งทองเที่ยวที่มีชื่อ เสียงของ
ประเทศอิ ต าลี แต ล ะป มี นั ก ท อ งเที่ ย วมากมายจากทุ ก มุ ม โลกต า งเดิ น ทางมากรุ ง โรม เพื่ อ ชื่ น ชมกั บ
สถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ โรมเปนมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว คลาคล่ําไปดวยผูคน
และนักทองเที่ยว นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองผานชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันมีอายุเกาแก
กวา 2,000 ป นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชม
ภายนอกของอาคารมหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter’s Basilica แหงนครรัฐวาติกันที่งดงามดวยศิลปะในยุค
เรอเนซองสและยังไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา ใหทานถายรูปกับจัตุรัส
หนาวิหารเซนตปเตอร ที่ทานอาจเคยเห็นจากการถายทอดทางโทรทัศนในชวงเวลา
สําคัญๆ ของคาทอลิค (เนื่องจากมหาวิหารจะเปด 13.30 น. จึงใหนักทองเที่ย ว
ถายรูป ภายนอกหรือหนาจัตุรัส ) จากนั้นนําทานชมภายนอกพรอมถายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
สิ่งกอสรางที่เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายักษที่จุคนไดกวา 50,000 คน ถายภาพกับ
ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะ ผานชมอนุเสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ลหรือพระ
บิดาของชาวอิตาเลียน ผานชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิ์โรมันที่ยาน โรมันฟอรั่ม ที่เปรียบเสมือน
ใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผานชมสนามมากรีฑาเซอรคัส แมกซิมุส กอนนําทานสูบริเวณ น้ําพุเทรวี่ Trevi
Fountain หนึ่งในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม สถานที่นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราว
จากภาพยนตรเรื่อ งThree Coins in The Fountain ใหเวลาทานชั่วครู กอ นนําทานมาเดินเลนสูบริเวณ ยาน
บันไดสเปน Spanish Step แหลงชอปปงแบรนดเนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของกรุงโรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางสู เมืองปซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวชื่อดังของประเทศ
อิตาลี ผานชมความงดงามของทัศนียภาพที่งดงามเปนระเบียบของบานเมืองและบานเรือนตางๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก Hotel Galilei หรือระดับเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(3) ปซา - เวนิส (อิตาลี)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ชมเมืองปซา Pisa อดีตเมืองทาเรือชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเปนที่ตั้งของหอเอนปซา นํา
ทานชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก “หอเอนปซา” ใหเวลาทานเดินเลนถายรูป
กับหอเอนปซา ที่สรางขึ้นเพื่อเปน หอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการ
เริ่มตนของการสรางถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสราง

เที่ยง
บาย

ค่ํา

จนถัดมาอีกรวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเรื่องแรงโนม
ถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย จากนั้นนําทานเดินทางสูตอนเหนือของประเทศในแควนเวเนโต
เมืองเวนิส เมืองทองเที่ยวยอดนิยมที่นักทอ งเที่ยวเดินทางมาเยือนเปนจํานวนมากมายในแตละป (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานสู ทาเรือทรอนเชตโต เพื่อขามสู เกาะเวนิส เมืองที่เคยร่ํารวยที่สุ ดแห งหนึ่ งในยุคกลางเกาะเวนิ ส
ประกอบดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหงที่ศูนยกลางอยูที่ จัตุรัส เซนต
มารค หรือ ซานมารโค ชุมชนที่ใหญที่สุดบนเกาะตางๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลอง
ตางๆ มากมายนับรอยแหง นับเปนบรรยากาศที่ไมมีที่ใดเหมือนและเปนเอกลักษณ
เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหวางคุกหลวงและพระราช วังดอรดจชม
วิหารเซนตมารคที่งดงามดวยการประดับดวยโมเสคหลายลานชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอด
ขามแกรนดคาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณของเวนิส สมควรแกเวลานําทานลองเรือกลับสูฝงเมสเทร Mestre
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูทพี่ ักโรงแรม Bedbank Antony Hotel หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(4) เวนิส - มิลาน (อิตาลี) - ลูกาโน - อินเทอรลาเกน (สวิตเซอรแลนด)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน Milan หรือ มิลาโน Milano ในภาษาอิตาเลียนซึ่งปนเมืองสําคัญในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี เมืองแหงแฟชั่นดีไซนเนอรชื่อดังของอิตาลี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นําทาน
ชมภายนอกและถายรูปเปนที่ระลึกกับความยิ่งใหญของ มหาวิหารแหงเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่สราง
โดยสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่งดงามดวยอาคารขนาดใหญเปนอันดับสามใน
ยุโรปที่มียอดแหลมนับรอยยอดและภายในยังสงบเงียบแตสวยงามดวยกระจกสีสเต
นกลาส ซึ่งสรางขึ้นในยป ค.ศ. 1386 ในบริเวณเดียวกันยังเปนที่ตั้งของแกลเลอรี่
วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่นับวาเปนชอปปงอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากวา 100ป ถายรูปกับอนุสาวรียของ ลี
โอนารโด ดารวินชี จิตรกรเอกที่โดงดังจากภาพโมนาลิซาและมีเวลาอิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดดัง
ของอิตาลีและแบรนดดังจากทั่วทุกมุมโลก
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองทองเที่ยวทางตอนใตของประเทศ
สวิตเซอรแลนดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอิตาลี ตั้งอยูในเขตรัฐทิชิโน ตัวเมืองถูกลอมรอบดวยภูเขาอีกทั้ง
ยั ง ตั้ ง อยู ริ ม ทะเลสาบลูกาโน ชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ เมื อ ง ป จ จุ บั น ลู ก าโนกลายเป นจุ ด หมายปลายทางด านการ
ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ หากเป น ช ว งฤดู ร อ นอากาศจะอบอุ น หากเป น ช ว งฤดู ห นาวอากาศเย็ น สบายและมี

ค่ํา

ทัศนียภาพที่งดงาม ชมยานเมืองเกาลูกาโน ตั้งอยูใจกลางเมืองที่มีลักษณะเปนจัตุรัสสไตลเมดิเตอรเรเนี่ยน
และยังเปนที่ตั้งของรานคารวมไปถึงอาคารเกาแกของเมือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมและ
ถายรูปกับทะเทลสาบที่มีความงดงามราวภาพวาด จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเกน เมือง
สวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝงของ 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบธุนนและเบรียนซ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชั่วโมง) เมืองแหงนี้ตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบลอมดวยภูเขา ทุงหญา ทะเลสาบ
และสวนผลไม เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในประเทศสวิตเซอรแลนด
และคึกคักตลอดป มีความงดงามและบรรยากาศที่ เงี ยบสงบและประกอบไปด ว ยอาคารโบราณจากยุ ค
ศตวรรษที่ 19 สวนใหญเปนบานไมสไตลสวิสชาเลต ในยานถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนยกลางการ ชอปปง
ในอินเทอรล าเกน และยังเปนที่ตั้งของเมือ งที่ เ ปน จุด เริ่ม ตน สู ยอดเขาจุ งฟราวที่ เ ปนส วนหนึ่ งของแนว
เทือกเขาแอลปฉายา Top of Europe
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม City Oberland หรือระดับเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(5) อินเทอรลาเกน - ยอดเขาจุงฟราว (สวิตเซอรแลนด) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางจากอินเทอรลาเกนโดยรถโคช สู เมืองกรินเดอรวาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ
นารักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟา (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาหเนน (Jungfrau Banen) สู ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด
2 ขางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวปา
สนที่งดงาม ระหวางการ เดินทางรถไฟจะจอดใหทานชมความงดงามและ
ยิ่งใหญของเทือกเขาแอลป จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอรค ซึ่งมีความสูง
กวา 3,571 เมตรจากระดับน้ําทะเล และไดรับการขนานนามวา TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100
ปของการกอสรางเสนทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 ใหทานเดินชมประวัติของการ
กอสราง นําทานชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้น
นํ า ชม ถ้ํ า น้ํ า แข็ ง ที่ ไ ด รั บ การขุ ด เจาะและตกแต ง ไว อ ย า งงดงามก อ นให เ วลาเดิ น เล น สบาย ๆ หรื อ ซื้ อ
ไปรษณียบัตรสงกลับบานจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant
นําทานเดินทางจากจุงฟราว สู เมืองเลาเทนบรุนเนน โดยเสนทางรถไฟอีกดานหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี
ไคลนไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟลนเกลารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440)
นํา
ทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศฝรั่งศส นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง Dijon เมือง
สําคัญทางการศึกษาอีกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส ในแควนเบอรกันดีและยังเปนแหลงปลูก
องุนพันธดีเพื่อทําไวนรสดีอีกแหลงหนึ่งของฝรั่งเศส (ใชเวลาเดินทาง 4.30 ชม.) ผานชมทัศนียภาพสองขางทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก Novotel Dijon Sud Hotel หรือระดับเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู มหานครปารีส นครหลวงแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากมายกวา 20
ลานคนตอป ดวยประวัติศาสตรที่ยาวนานทั้งศิลปะและสถาปตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเปนศูนยกลางของ
แฟชั่นที่ทันสมัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นําทานเดินทางตอสู เมืองแวรซายส Versailles เมือง
ที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงปารีส ซึ่งปจจุบันเปนสวน
หนึ่งของมหานครปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นําทานชม พระราชวังแวรซายส Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญและสวยงามแหงหนึ่งของโลกและ
นับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบันดวย เดิมนั้นแวรซายสเปนเพียง
เมืองเล็กๆ แหงหนึ่ง เทานั้น มีผูคนอาศัยอยูเบาบาง บริเวณสวนใหญเปนปาเขาเยี่ยง
ชนบทอื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจาหลุยสที่ 13 แหงฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว ขณะ
พระชนมายุได 23 พระชันษา ทรงนิยมลาสัตวในปา และทรงเห็นวาตําบลแวรซายสนาจะเหมาะแกการประทับ
เพื่อลาสัตว จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวรซายส อดีตพระราชวังใน
ยุคสมัยของพระเจาหลุยสที่14 ที่สรางไดอยางวิจิตรบรรจงจนกลายเปนตนแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย
นําทานชมภายในพรอมฟงบรรยายจากมัคคุเทศก ทั้งในสวนของกษัตริยและพระราชินีรวมทั้งหองโถงกระจก
ที่ทูตจากสยามไดเคยเขาเฝาพระเจาหลุยสที่14 ใหเวลาทานเดินเลนบริเวณอุทยานดานหลัง สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางกลับเขาปารีส จากนั้นนําทาน ลองเรือแมน้ําแซนต แมน้ําสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพ
สองฟากฝงและสถาปตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามตางๆ จากนั้นนําทานชอปปงรานคาปลอดภาษีที่
กรุงปารีส ราคาถูกกวาขางนอกมีสวนลดพิเศษใหเฉพาะนักทองเที่ยวเทานั้น เพื่อใหไดเลือกซื้อสินคาปลอด
ภาษีในราคาถูก เชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปาหนังและเครื่องหนังอื่นๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

(6) ดิจอง - พระราชวังแวรซายส - ปารีส - ลองเรือแมน้ําแซน (ฝรั่งเศส)

(7) ปารีส - ชมเมือง - ลองเรือแมน้ําแซน - ชอปปง (ฝรั่งเศส)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

นําทานชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลกนําทานชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของ
หอคอยไอเฟลบริเวณหนาโรงเรียนการทหารหรือ จัตุรัสทรอคาเดโร,ผานชมประตูชัยแหงจักรพรรดิน โป
เลียน ณ.จัตุรัสชารล สเดอโกลล , ถนนชองเอลิเซยานหรู ห ราราคาแพงที่โ ด ง ดั ง
จัตุรัสคองคอรตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอรในอียิปต, โดมอินวาลิด
สถานที่ เ ก็ บ พระศพจั ก รพรรดิ น โปเลี ย น เป น ต น ให ท า นถ า ยรู ป ภายนอกกั บ
พิพิธภัณฑลูฟวร พิพิธภัณฑทางศิลปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑที่
มีชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ไดรับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน
ซึ่งไดเปดใหสาธารณะชนเขาชมไดเมื่อป ค.ศ.1793 มีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยราชวงศกาเป
เซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะ
ที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก อยางเชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนารโด ดาวินชี หรือ
ภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแหงแอนทีออก ในป ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟวรมีผูมาเยี่ยมชม
เป น จํ า นวน 8.3 ล า นคน ทํ า ให เ ป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ มี ผู ม าเยี่ ย มชมมากที่ สุ ด ในโลกและยั ง เป น สถานที่ ที่ มี
นักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นําทานสูยานชอปปงของปารีส แกลเลอรี่ลาฟาแยตต อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมสุดหรู หางสรรพสินคา
ที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูใกลกับโรงโอเปราการนิเยร
มีสาขาอยูตามเมืองใหญๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แตที่โดงดังขึ้นชื่อที่สุดคง
เปนสาขาปารีส ที่ตั้งอยูบนถนนโฮสมานน เปดกิจการในค.ศ.1894 ในยานโอเปราที่
คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชวใหชมฟรีทุกๆ สัปดาห แถมมีรานอาหารแบบบริการ
ตนเองกับทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน หางสรรพสินคานี้มี
สินคาหลายหลากแบรนดดังไวสําหรับนักชอปปง ใหเลือกสรรไดอยางครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis
Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เปนตน
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา
13.40 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกลล ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
นําทานออกเดินทางจากกรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่เกาของการเดินทาง
05.55 น.

(8) ปารีส (ฝรั่งเศส)

(9) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

อิตาลี-สวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9 วัน
อัตราคาบริการ

03 - 11 เม.ย.61

01 - 09 พ.ค. / 26 พ.ค. - 03 มิ.ย.61

79,300
70,900
ผูใหญ ทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
77,300
68,900
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)
75,300
66,900
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ
8,900
8,900
สําหรับทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว ทานละ
47,900
45,900
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
• อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 25 ทาน และจะตองชําระมัดจํา หลังจากไดรับ
การยืนยันการจองทัวรทันที ทานละ 20,000 บาท
• กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือ รวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารตามรายการทัวรหรือของทางบริษัททัวร
กรุณาแจงลวงหนาเนื่องจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได
• กรณีทานที่ตองการอยูตอ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไมสามารถเปลี่ยนสนามบินที่บินออกได
และอยูตอไดไมเกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีคาธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ทานละ 4,500 บาท หาก
เปลี่ยนแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงอีกได และการยื่นวีซาไมสามารถยื่นพรอมคณะได หากมีการเดินทางตอไปยังกลุม
เชงเกนอื่น ทานจะตองตรวจสอบเมืองที่อยูตอวาอยูที่ไหนนานที่สุด ทานอาจจะตองไปยื่นวีซาเชงเกนที่เมืองนั้นๆ แทน
บริษัทสามารถออกเอกสารสําหรับการยื่นวีซาใหทานไดเพียงเฉพาะตามรายการทัวรและระยะเวลาของคณะเทานั้น
และทานจะตองดําเนินการดวยตัวทานเอง
• การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอ
วีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เสนทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรับ-สงนําเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

 คามัคคุเทศกหรือ หัวหนาทัว รของบริษั ทจากกรุง เทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดิน ทางใน
ตางประเทศ
 คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกน
 คาทิปพนักงานขับรถในระหวางการเดินทางและคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเกา
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุเกิน 75 ปไดรับความ
คุมครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทประกันฯ)
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23
พ.ย.2560 และทานตองชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 คาบริการพนักงานยกกระเปาทุกแหง
 คาทิปหัวหนาทัวรที่เดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละประมาณ 900 บาท
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้าํ ดื่มระหวางทัวร)
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ
หรือคาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวีซา หรือคาแปลเอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวี
ซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ
 คาประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือ
จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทั้งหมด
• หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตอ งชําระคามัดจํา 20,000.- บาท และคาวีซาตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา

• หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น
และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะ
ไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจ
คนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตา งชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการ
บิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบินลาชาหรือยกเลิก
เที่ยวบิน
• ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
• กรณี ที่ ท า นเดิ นทางเป น ครอบครั ว ใหญ หรื อ เดิ น ทางพร อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต อ งได รั บ การดู แ ลเป นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทอ งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
• การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ
วันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่
คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว
ใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา
หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี
การคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว

• หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ
ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3
เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะตองแยกเปน
1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
เอกสารในการขอวีซา (โดยยื่นขอวีซาทีส่ ถานทูตฝรั่งเศส)
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน
- ผูยื่นคํารองขอวีซา ทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพือ่ ถายรูป และสแกนนิว้ มือ ทีส่ ถานทูตหรือศูนยยื่นวีซา
ของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมี
การทํานัดหมายไวกอน (วันและเวลานัดหมายเปนไปตามกฎและเงือ่ นไขของสถานทูตนั้นๆ)
- กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพื่อทําการนัดหมายการยืน่ วีซา
- ในวันยื่นวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยืน่ และหากมี
คาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผูสมัครจะตองเปนผูชําระคาใชจายนั้นๆ ดวยตนเอง

***สิ่งที่ทานควรทราบกอนยื่นวีซา***
1. สถานทูตเนเธอรแลนดไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา
2. สําหรับผูเ ดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ
พิจารณาของสถานทูตงายยิ่งขึ้น
หมายเหตุ กรณีผูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดินทางระหวางกรุปยื่นวีซา ผูเดินทางตองแจงใหทางบริษัท
ฯ ทราบ ลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6
เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
o รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เนนหนา (ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ
- บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบิ๊กอายส **
o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 20 ป
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานใหชัดเจนหรือพัก
รอนใหชัดเจนดวย และหนังสือรับรองการทํางานตองออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทํางานตองออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
- กรณีทานที่เปนแมบาน
• หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัด
หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน
- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได จะตอ งมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอ มแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจาย
ใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซานี้)
- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เปน
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก
o หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือนพรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6
เดือ นและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา หากใช statement แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง
อาทิ ไมมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแตละบุคคล เปนตน
- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเปนปจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา
เปนตน
- กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและตองทําจดหมายรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตดวย อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชี้แจงเพื่อรับรอง
การเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุม
กับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
o กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ หากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใ บรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ งคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ หากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแล
บุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
*** กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซา
ของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา
แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน

ท า น นั้ น จ ะ ต อ ง ม า ยื่ น เ ดี่ ย ว แ ล ะ แ ส ด ง ตั ว ที่ ส ถ า น ทู ต ต า ม กํ า ห น ด ก า ร ข อ ง ส ถ า น ทู ต เ ช น เ ดี ย ว กั น **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน
20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก
กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซาเขายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับตอนนําเอกสารสงยืน่ คํารองขอวีซา ทางศูนยยื่นหรือ
สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในระบบออนไลน จุดละ 200 บาท / ทาน
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /
ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย
1. ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน
(ภาษาไทย)..........................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนป เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ
โสด
แตงงานจดทะเบียน
แตงงานไมจดทะเบียน หยา หมาย
3. กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน ...........................................
โทรศัพทมือถือ ���............................................ อีเมลล ..............................................................................

5. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทํานั้นเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูที่ทํางานใหชัดเจนเชนกัน)
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย
ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท ��............................................ หมายเลขตอภายใน (ถามี) ���.................................
กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย......................................................................................................
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม ไมเคย เคย (กรณีที่เคยใหระบุวันที่)
ตั้งแตวันที่ ��..............................�� ถึงวันที่ ��..............................�� รวม ��........... วัน
ทานเคยไดรับการสแกนนิ้วมือหรือไม
ไมเคย เคย
กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนนิ้วแลว กรุณาระบุวันที่ ......................................................................................
9. ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม ตัวเอง
มีผูสนับสนุนคาใชจาย
(กรณีที่มีผูสนับสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธ และเดินทางดวยกันหรือไม)
ผูสนับสนุนคาใชจายของทาน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธกับทาน .....................................................................................................................................
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม
เดินทางดวยกัน ไมไดเดินทางดวยกัน

รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย่ น ขึ้นอยูก ับเหตุการณตาง ๆ อาทิเชน การจราจร การซอมแซมถนน สภาพอากาศ
หิมะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เปนตน ซึ่งอาจมีการปรับเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ

