เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถังไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
เมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจาเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
สวิสเซอร์แลนด์ พักเมือง Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด
พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สาคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีตอ่ คิว

กาหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน : วันที่ 20 – 27 เมษายน 2562

วันแรก
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
17.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20.25 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ QR 835/QR 069 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
07.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิรต
์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกรแล้ว นาท่าน
เดินทางสู่ตัวเมือง แฟรงค์เฟิร์ต เมืองศูนย์กลางทาง การเงิน การ
ธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรนี จากนั้นนาท่านไปยังบริเวณ
จัตรุ สั โรเมอร์ อาคารโรเมอร์ หรือศาลากลาง ของนครแฟรงค์
เฟิร์ต วิหารเซนต์พอล ซึ่งใช้เป็นอาคารรัฐสภาของ นครแฟรงค์เฟิร์ต
และอีกทั้งยังเป็น อาหารรัฐสภาแห่งแรก ของประเทศเยอรมนี วิหาร
เซนต์ บาโทโลมิว ซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ ของนครแฟรงค์เฟิร์ต
จากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก
์ (Heidelberg) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามา
เยือนมากเมืองหนึ่งของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ด้วยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน่ห์ของตัวเมืองเก่าสตไล์
บาโรก รวมไปถึ งปราสาทโบราณที่มีความงดงาม นั่นจึงทาให้เมืองไฮเดลเบิร์กได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาเยือนได้เป็นจานวนมาก
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม เมืองเก่าริมแม่นา้ เนคก้าร์ (NECKAR) บริเวณสะพานเก่าที่มีชื่อเสียงของเมืองที่สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง และปราสาทเก่าทีต่ ั้งอยู่บนเขาได้อย่าง
ชัดเจน จากนั้นนาท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิรก
์ มีถังไวน์
เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม ได้
เวลานัดหมายนาคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ปลายสุดของ
เส้นทางถนนสายโรแมนติกอันโด่งดังของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยม ใน
ประเทศเยอรมัน อยู่ในแคว้นบาวาเรีย
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 พักค้างคืน ณ EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่1)
วันที่สาม โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคา (ออสเตรีย)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดน
ของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขา

เที่ยง

ค่า

สูงนาท่านเดิน ทางขึ้นปราสาทเข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein
Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเทีย่ ว เนื่องด้วยเพื่อความปลอดภัย
ทางบริษัทฯ จะนาคณะเดินขึ้น -ลงปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตก
ทางจะลื่น และอั นตราย ) นาท่านเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้า
หญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่าน
อยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้า
ลุดวิ คที่ 2 หรือ เจ้ าชายหงส์ข าว พระเจ้า ลุดวิ กทรงเป็น บุคคลที่ มี
ลักษณะนิสัยที่ลึกลับเป็นปริศนา (eccentric) และผู้ที่สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุขภาพจิตของ
พระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็นที่ยืนยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็น
มรดกแก่ชนรุ่นหลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและ
เต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันทั่วโลก และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาคัญของเยอรมนี ชม
ความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของ
จักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้อง
ติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผู้
ยิ่งใหญ่ หรือแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่างทางพักผ่อนตาม
อัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทางจากนั้นนาท่านชมความ
ร่มรื่นขอ สวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองค้า
เป็นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรุค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้าง
ขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมา
จักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นสไตล์โกธิกผสมบาโร้ก และได้ทรงตกแต่งส่วนของ
หลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคาแท้ จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้น
บริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟกลายเป็นสานักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ เสาสูงอนา
ซอล จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เครื่องแก้วคริสตัน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังสุดของออสเตรีย ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณ River
Inn
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า (คืนที่2)

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่า

วันที่
เช้า

ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชม อนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวีย
วาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นาท่าน ชม อนุส าวรีย์
สิง โต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิส เซอร์แลนด์ ที่
เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่ของ
ฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหิน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
สะพาน ไม้ที่เก่าแก่มอี ายุ หลายร้อยปี อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่น
ชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชมเมือง) หรือ ช้อปปิ้ง นาฬิกาสวิสฯ อาทิ
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็น
ต้น หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็น
ต้น ได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟรา
อันลือชื่อ, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยา กาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มี
สวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ฟองดู ต้นต้าหรับสวิต เซอร์แลนด์)
 พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้าน้าแข็ง 1000ปี – ดิจอง (ฝรั่งเศส)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อน้าท่าน
ขึนรถไฟ สายจุงฟราวบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือ ใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดู
ใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัว
พื้ น เมื อ งที่ ก ระจั ด กระจายแทะเล็ ม หญ้ า อยู่ ทั่ ว บริ เ วณ ล าธารน้ า
ธรรมชาติ เล็ ก ๆที่ ใสสะอาดและฉากหลั ง ที่มี ภูเ ขาหิ ม ะตั้ งตระหง่า นขาวโพลน ซึ่ง จะท าให้ค ณะได้รั บ ความ
ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลีย่ นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนาท่าน
เดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูง

ที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
จุดสูงสุดคือลานน้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ง
สวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้ง ปี ในปี 2001 อิส ระให้ท่ านถ่ายภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน ชม ถ้าน้าแข็ง
1,000 ปี ที่สร้างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้าไปถึง
30 เมตร พร้อมชมน้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่
ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซ้า
ทางเดิมผ่านเมืองเวนเก้น เมืองที่สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความ
สวยงามมากจนยากที่จะลืม แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไ คลน์ไ ชเด็คซึ่งบริเวณ
สถานีนี้ ล้นเกล้ารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแล้ว จนกระทั่งถึง เมืองเลาเท่นบรุน
เน่น (LAUTERBRUNNEN) จากนั้น ออกเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดน
ของ สวิสเซอร์แลนด์- ฝรั่งเศส เดินทางผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่สู่เขตแคว้นเบอร์
กันดี ที่มีการปลูกต้นมาสต้าเพื่อนามาผลิตมาเป็น มัสตาร์ด อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศฝรั่งเศส
เดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กัน
ดีชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรั่งเศส )
 พักค้างคืน ณ OCEANIA LE JURA หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่หก แวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศ ฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้าแซนน์ บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีส มหานคร
ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทุ่ง
ดอกเรบซีด,ไร่องุ่น
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้าชม พระราชวัง แวร์
ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สาคัญ
เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้ใหญ่
ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้
อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อ งต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ

พอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึง
เรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางเข้าสู่ นครปารีส
นครหลวงของฝรั่งเศส ศู น ย์กลางแห่งแฟชั่นชั้ นนาของโลก ตั้งอยู่ริ มสองฝั่งของแม่น้าแซน นาท่านเดินทางสู่
ท่าเรือบาตามูซ เพื่อ ล่องเรือแม่น้าแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบน
ดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สาคัญ
คู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดทางท่านจะได้ความ
ประทับ ใจกับ ความสวยงามของทั ศนี ยภาพที่ร่ว มกั นสรรสร้า งให้น ครปารี
สได้ชื่อ ว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก อาทิเช่ น สะพานอเล็กซานเดอร์ , ศาลาว่าการ, จัตุรัส
คองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอ
เตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สาหรับ
พิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทาให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงาม
แห่งหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแ ห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้าในแม่น้าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย
เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)
ค่า

รับประทานอาหารแบบพืนเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่ านสามารถ
เลือก สเต๊กสไตล์ฝรัง่ เศส 1 อย่าง อาทิเนือหมู/เนือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา พร้อมจิบไวน์
ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )

 พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเท่า (คืนที่ 5)
วันที่เจ็ด ประตูชัย – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านไปชม ประตูชย
ั สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนั่งรถผ่าน
ชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วย
คาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลกผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด
สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็นลานประหารที่ตั้งกิ
โยตินซึ่งคร่าชีวิตผู้คนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 นาท่านถ่ายภาพกับ หอไอ
เฟล สัญลักษณ์ของนครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอย่างจุใจจากนั้น นาท่านเดินทางสู่
ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่องสาอาง, น้าหอม,

เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายรูป พี
ระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู วร์ ให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อป
ปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมี
อาคารบ้านเรือนสวยงามมากได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทาการเช็คอิน
และทา TAX REFUND
22.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
วันที่แปด กรุงเทพฯ
19.00 น. คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ

เยอรมั น ออสเตรี ย สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ฝรั่ ง เศส 8วั น
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ

วันที่ 20 – 27 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่
(พักห้องคู2-3ท่าน)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

73,555

13,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนามั
้ นและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***
สาหรับท่านที่เป็นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กาหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว

2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ทาให้วันยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,000 บาท (PREMIUM) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในวันที่
ท่านยื่นวีซ่า
อัตรานี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน
12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทาให้ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
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 ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทาการจองทัวร์***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและ
เทศกาลปีใหม่ มัดจาท่านละ 40,000 บาท

 ส่วนที่เหลือชาระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 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
 ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่ านที่
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าดาเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่
น่าเชื่อถื อ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทั นเวลานัดหมายตามที่สถานทู ตกาหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้คาพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทาให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
รูปถ่ายวีซ่าฝรั่งเศส
รูปถ่ายวีซ่าสาหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สีพื้นหลังสีขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหน้าเท่ากับรูปหน้าในพาสปอร์ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยูท่ ี่ภายในศูนย์ TLScontact.

ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อกาหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่าย

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 และ
ให้ระบุว่า 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 พร้อมแนบหลักฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
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/ปีที่เริ่ม
ทางาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุ
ไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พร้อมนาเล่ม
จริงมาแสดงวันที่ยนื่ วีซ่า
 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 / (ปู,่ ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็น
สามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน 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) โดยไม่ต้องระบุ
วัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและ
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สาหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

