กำหนดกำรเดินทำง
เดือนกันยำยน : 13 – 20 ก.ย. // 22 – 29 ก.ย.
เดือนตุลำคม : 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) // 24 – 31 ต.ค.
เดือนพฤศจิกำยน : 7 – 14 พ.ย. // 20 – 27 พ.ย.
เดือนธันวำคม : 7 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

วันแรก
กรุงเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สำยกำรบิน
กำตำร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
19.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR981 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์
วันที่สอง

มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพำซ – ซำลสเบิร์ก – สวนมิรำเบล – บ้ำนโมสำร์ท (ออสเตรีย)

07.00 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมือง
ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งใน
เมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยู่บนแม่น้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ ) นาท่าน
ชม จั ตุรัส มาเรี ยนพาซ ย่ านใจกลางเมื อ งเก่ าของมิวนิ ค ที่ ตั้งของศาลาว่ า
การเมือ งเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ที่ มีโดมเป็น
รูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ ย่านถนนคนเดิน ซึ่งจะ
มีห้างสรรพสินค้ามากมายหลายแห่ง
เที่ยง
รับประทำนอำหำรเทีย่ งที่ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิรก
์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็น
เมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถกู ดูแล
รักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการ
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นที่จดจา
กันในฐานะที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และ
เป็นบ้านเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์ก
ให้ท่านได้ถ่ายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็นที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง
The Sound of Music จากนั้นนาท่านเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้าซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน นาท่านไปถ่ำยรูป
บ้านโมสาร์ท จากด้านนอก จากนัน้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของฝาก
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
นำเข้ำที่พกั ณ Arena City Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม ฮัลล์ทัทท์ – อินส์บรุค – วังหลังคำทองคำ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
เช้ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทท
ั ท์ เมืองได้ชื่อว่ำตั้งอยู่ริมทะเลสำบที่
สวยทีส่ ุดในโลก จนได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ฮัลล์ทัทท์ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ (Lake
Hallstatt) หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญมาก

เที่ยง

ค่ำ

วันที่สี่
เช้ำ

แห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้า
ที่ ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า
1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18-19
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทร้า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของ
จักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติด
ใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผู้ยิ่งใหญ่ หรือแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่าง
ทางพักผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทางจากนั้นนาท่านชมความร่มรื่นขอ สวนสาธารณะฮอฟ
การ์เด้น ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคา เป็นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง
อินส์บรุค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล
ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นสไตล์
โกธิกผสมบาโร้ก
และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจาก
ระเบียงด้วยทองคาแท้ จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่
ประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟกลายเป็นสานักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นให้ท่านได้ช้อป
ปิ้ง เครื่องแก้วคริสตัน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังสุดของออสเตรีย ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณ River Innได้เวลานัดหมายนาคณะ
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ปลายสุดของเส้นทางถนนสายโรแมนติกอันโด่งดังของประเทศเยอรมนี Romantic
Road เป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยม ในประเทศเยอรมัน อยู่ในแคว้นบาวาเรีย
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
นำเข้ำที่พกั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
โฮเฮนชวำนเกำ - ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - แองเกิลเบิร์ก (สวิตเซอร์แลนด์)
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติ
ของเขาสูง นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หำก
ช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริกำรแก่นกั ท่องเที่ยว เนื่องด้วยเพื่อ
ควำมปลอดภัยทำงบริษัทฯ จะนำคณะเดินขึ้น-ลง ปรำสำท เนือ่ งจำก
เวลำหิมะตกทำงจะลื่นและอันตรำย ) นาเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้า
หญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็น
ปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเป็นปริศนา
(eccentric) และผู้ที่สิ้นพระชนม์ในสถานะการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุขภาพจิตของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่
ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็นที่ยืนยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลังคืองานทาง

เที่ยง
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วันที่ห้ำ
เช้ำ

เที่ยง

ค่ำ

สถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพ
นิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซึ่งเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และทรงเป็นผู้
อุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาคัญของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยกำรออกแบบของ คริสเตียน แยงค์
รับประทำนอำหำรเทีย่ งที่ ภัตตำคำร
หลังจากนั้นนาท่านสู่ เมืองแองเกิลเบิรก
์ เมืองตากอากาศ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูงกว่า
1,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล และถือเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
นำเข้ำที่พกั ณ Terrace หรือระดับเดียวกัน
ยอดเขำทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลูเซิร์น – อนุสำวรีย์สิงโต - สะพำนไม้ชำเปล – ดีจอง (ฝรั่งเศส)
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านนั่ง กระเช้ำไฟฟ้ำโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้า
ที่หมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไป
ด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจานวนมากนา
ชมภายใน ถานาแข็งพันปี สนุกสนานกับการเล่นหิ มะและอิสระถ่ายรูปของ
ทิวทัศน์เหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้า ได้เวลานัดหมายนาท่านลงจากเขา หลังจากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึง
ทะเลสาบสี่พันธรัฐ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุ
หลายร้อยปี นาท่าน ชม อนุสาวรียส์ งิ โต สัญลักษณ์ของควำมซื่อสัตย์และกล้ำ
หำญของชำวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกัน
พระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหิน หรือ ช้อปปิ้ง
นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือ
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก,
ช็อคโกแลต เป็นต้น เดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของ
ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรั่งเศส )
 พักค้ำงคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 5)

วันที่หก ปำรีส - แวร์ซำยส์ – ล่องเรือบำตำมูซ – หอยเอสคำโก้ (ฝรั่งเศส)
เช้ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง

ค่ำ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศ ฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้าแซนน์ บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล -เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี ส มหานครซึ่งได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทุ่งดอกเรบ
ซีด,ไร่องุ่น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่
ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มี
ไกด์ท้องถิ่นบรรยำย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มี
ต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการ
ของพระราชวัง ซึ่งได้ รั บการตกแต่งไว้อย่า งหรู หราวิ จิตรบรรจง ชมความ
งดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของ
ราชินี , ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้ อ งสงครามและสันติภ าพ รวมถึ ง
เรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ นครปารีส
นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นชั้นนาของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้าแซน นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
บาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่นาแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ
ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สาคัญคู่บ้านคู่เมือ ง
สองฝั่งของแม่น้าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับ
ความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารี สได้ชื่อว่าเป็นนคร
ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพำนอเล็กซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษำปณ์,
เกำะอิลเดอลำซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง มหำวิหำรนอเตรอดำม หรือโบสถ์นอเตรอดำม สร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิกที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียน
ขึ้นครองราชย์ มีอายุ เก่าแก่กว่า 800 ปี และทาให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกงดงาม
ที่สุดแ ห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้าในแม่น้าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็น
ต้น รายการล่องแม่น้าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)

รับประทานอาหารแบบพืนเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊ก
สไตล์ฝรัง่ เศส 1 อย่าง อาทิเนือหมู/เนือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วย
ของหวาน )

 พักค้างคืน ณ CAMPANILE ROISSY INVEST HOTEL เทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – แกลลำรี่ ลำฟำแยตต์ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านไปชม ประตูชย
ั สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนั่งรถ
ผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วย
คาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก ผ่านชม จัตรุ ส
ั
คองคอร์ด สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและ
ยุโรป เป็นลานประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคร่าชีวิตผู้คนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 นา
ท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอย่างจุใจ
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น เครื่องสาอาง, น้าหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า
BRAND NAME จากฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู วร์ ให้ท่านช็
อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึง่ มีสินค้าแบรนด์เนม
ทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มคี วามประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรง
ละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากได้เวลาอันสมควรนา
ท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทาการเช็คอิน และทา TAX REFUND
22.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
วันที่แปด
19.00 น.

กรุงเทพมหำนคร
คณะเดินทางกลับถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร

เยอรมั น ออสเตรี ย สวิ ต ฯ ฝรั่ ง เศส 8 วั น
QATAR AIRWAYS

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

อัตรำค่ำบริกำร

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

13 – 20 ก.ย.
22 – 29 ก.ย.
11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
24 – 31 ต.ค.
7 – 14 พ.ย.
20 – 27 พ.ย.
7 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

63,555
63,555
63,555
63,555
61,555
61,555
63,555

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีนำมั
้ นและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึ้นไป เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น **
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน***
สำหรับท่ำนที่เป็นมุส ลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ทำนหมู , ไม่ทำนเนื้อ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2
สัปดำห์
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมำยเหตุข้อสำคัญที่ท่ำนควรทรำบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็น ผู้กาหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว
อัตรำนี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กั บ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซื้อประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
อัตรำนี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ำน
6) ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร)

***กรุณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่ำนทำกำรจองทัวร์***
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส /
เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรนลำยนิว้ มือ
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ค่ำดำเนินกำรและ ค่ำบริกำร 4,500 บำท
- ค่ำตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรไม่ของท่ำนไม่
น่ำ เชื่ อถื อ / มี กำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ ทั นเวลำนั ด หมำยตำมที่ส ถำนทู ต กำหนด (มำสำย) / ไม่ รับ
โทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้คำพูดไม่สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลทำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจ ำรณำจำกสถำนฑูต
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่ำน

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครือ่ งบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป คอนเฟิร์ม 100%
ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่อ งเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต ,
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำฝรั่งเศส
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันทำกำร และต้องมำแสดงตนที่สถำนฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
สำหรับประทับวีซำ่ อย่ำงน้อย 2 หน้ำ
2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉำกหลังสีขำวเท่ำนั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
รูปถ่ำยวีซ่ำฝรั่งเศส
รูปถ่ายวีซ่าสาหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สีพื้นหลังสีขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหน้าเท่ากับรูปหน้าในพาสปอร์ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทรำบว่ำ รูปถ่ำยยื่นวีซ่ำ จะต้องมีลักษณะถูกต้องตำมมำตรฐำนของ ICAO (องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ) ตู้
ถ่ำยรูปมำตรฐำน ICAO เปิดให้บริกำรแก่ท่ำนอยูท่ ี่ภำยในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อกาหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

คุณภำพของภำพถ่ำย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้อนของหมึกหรือน้ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1
เดือน )

8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำนัน้ ) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พร้อมนำเล่มจริง
มำแสดงวันทีย่ ื่นวีซำ่
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ดว
้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า
พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุ
วัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและ
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณีใด ๆ *****

