รห ัสโปรแกรม : 17079 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมีนำคม : 15 – 22 มี.ค.
เดือนเมษำยน : 27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงำน)
วันแรก
กรุ งเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สำยกำรบิน
กำตำร์ แอร์ เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

19.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR833 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์
วันทีส่ อง มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพำซ – ซำลสเบิร์ก – สวนมิรำเบล – บ้ ำนโมสำร์ ท (ออสเตรีย)
06.40 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็ นเมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมัง่
คัง่ ที่ สุ ดของยุโรปเมื องตั้ง อยู่บ นแม่ น้ า อี ซาร์ เหนื อ เทื อกเขาแอลป์ ) นาท่ า นชม
จัตุรัสมำเรี ยนพำซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิ ค ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองเก่าที่
งดงามด้วยศิลปะโกธิ ค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงคล้ายหัว
หอมใหญ่ อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อสิ นค้ า ณ ย่ า นถนนคนเดิ น ซึ่ งจะมี
ห้างสรรพสิ นค้ามากมายหลายแห่ง
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 1)
บ่าย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซำลสเบิร์ก เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับ
ที่ 4 ในประเทศออสเตรี ย และเป็ นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของ
ซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบารอกเป็ นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแล
รักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการ

ค่ำ

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นที่จดจากันในฐานะที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขาแอลป์
เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสี ยงดนตรี และเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ นเอก ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ ท ถึงซาลส์เบิร์ก
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปภายใน สวนมิรำเบล ที่เคยใช้เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง The Sound of Music จากนั้นนาท่านเดิน
ข้ามสะพานข้ามแม่น้ าซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน นาท่านไปถ่ ำยรู ปบ้ ำนโมสำร์ ท จากด้านนอก จากนั้นให้ท่าน
อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกของฝาก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 2)
 พักค้ ำงคืน ณ Arena City Hotel หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

วันทีส่ ำม ฮัลล์ททั ท์ – อินส์ บรุ ค – วังหลังคำทองคำ – ฟุสเซ่ น (เยอรมัน)
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ททั ท์ เมืองได้ ชื่อว่ ำตั้งอยู่ริมทะเลสำบทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก จนได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลก ฮัลล์ททั ท์ เป็ นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ต้ งั อยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้
ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์ (Lake Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter
See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมั เมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาค
ทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรี ย อิสระให้ท่าน
เดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที่
ไบน์เอาส์ หรื อ โบน์เฮาส์ ซึ่ งเป็ นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริ สตจักรภายในเป็ นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า
1,200 กะโหลกส่ วนใหญ่เป็ นคนที่เสี ยชีวติ ในศตวรรษที่ 18-19
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิ เศษสุดกับ เมนูปลาเทร้า (มื้อที่ 4)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรุ ค ประเทศออสเตรี ย เป็ นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่ งอยูท่ างตะวันตกของประเทศ
ออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์ กลางหุ บเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิ
มิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมาพักผ่อนใน
เมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ย เทเรเซี ย ผูย้ งิ่ ใหญ่ หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ ต ระหว่างทางพักผ่อนตาม
อัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทางจากนั้นนาท่านชมความร่ มรื่ นของสวนสาธารณะฮอฟการ์ เด้น ถ่ายรู ป
กับ วังหลังคำทองคำ เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรุ ค ซึ่ งตั้งอยูใ่ น
เขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15
สาหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล
ต่อมาจักรพรรดิ
Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรู ฟให้เป็ นสไตล์โกธิ คผสมบารอก
และได้ทรงตกแต่งส่ วนของหลังคาที่ยนื่ ออกมาจากระเบียงด้วยทองคาแท้
จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็ นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จดั ขึ้นบริ เวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปั จจุบนั โกลเด้น
รู ฟกลายเป็ นสานักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ เสาสู งอนาซอล จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง เครื่ องแก้วคริ สตัล ซึ่ง
มีชื่อเสี ยงโด่งดังสุ ดของออสเตรี ย ให้ท่านถ่ายรู ปบริ เวณ River Innได้เวลานัดหมายนาคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุส
เซ่ น ปลายสุ ดของเส้นทางถนนสายโรแมนติกอันโด่งดังของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็ นหนึ่งในเส้นทาง
ยอดนิยม ในประเทศเยอรมัน อยูใ่ นแคว้นบาวาเรี ย
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 5)

 พักค้ ำงคืน ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

โฮเฮนชวำนเกำ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินเทอร์ ลำเค่ น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดน
ของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสู ง
นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก
( หำกช่ วงทีห่ ิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริกำรแก่ นักท่ องเทีย่ ว เนื่องด้ วยเพื่อควำมปลอดภัยทำงบริษัทฯ จะนำคณะ
เดินขึน้ -ลง ปรำสำท เนื่องจำกเวลำหิมะตกทำงจะลื่นและอันตรำย )
นาเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาท
นอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่ง
เป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุด
วิกทรงเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะนิสัยที่ลึกลับเป็ นปริ ศนา (eccentric) และผู ้
ที่สิ้นพระชนม์ในสถานะการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา
สุ ขภาพจิตของ
พระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็ นที่ยนื ยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ น
มรดกแก่ชนรุ่ นหลังคืองานทางสถาปั ตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ท้ งั หรู หราโอ่อ่าและ
เต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
กันทัว่ โลก และทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี โอเปร่ าคนสาคัญของเยอรมนีชมความ
วิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยกำรออกแบบของ คริสเตียน แยงค์
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองอินเทอร์ ลำเค่ น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่ อ , นาฬิกาดอกไม้ ,
สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่ นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารักสร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิ โนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย ให้ท่าน ช้อปปิ้ งนาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK
PHILLIP เป็ นต้น หรื อเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโก
แลต เป็ นต้น
อิสระอาหารค่าให้ท่านเดินเล่นเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองมรดกโลก หรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 พักค้ ำงคืน ณ CITY OBERLAND หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

พิชิตยอดเขำจุงเฟรำ – สถำนีรถไฟทีส่ ู งทีส่ ุ ดในยุโรป – ถำ้ นำ้ แข็ง 1000ปี – สวิสสฟิ งซ์ – ดีจอง (ฝรั่งเศส)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 8)
นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่ บ้ ำนกริน
เดลวำลด์ กรุ น เพื่อนำท่ ำนขึ้นรถไฟ สำยจุ งฟรำวบำห์ เนน ระหว่างการ
เดิ นทางท่านจะได้ชมวิวทิ วทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์ขนานแท้ ที่ มีทุ่ง
หญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยน
สี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์
ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลาธารน้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขา
หิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทาให้คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดย
การ นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชำติบนภูเขำสู ง แห่ งแอลป์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสำยภูเขำที่สถำนีไคลน์ ไชเด็ก
รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถำนีรถไฟที่
สู งที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขำจุ งเฟรำ ซึ่ ง มีความสู ง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) จุ ดสู งสุ ดคื อลานน้ าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx นักท่องเที่ ยว
หลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ ปกคลุ ม
ด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย กับแบบจุใจ จากนั้นนาท่าน ชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ที่สร้ างโดยการ
เจาะธารน้ าแข็งเข้าไปถึ ง 30 เมตร พร้อมชมน้ าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิ มะที่ลานพ
ลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้ อของที่ระลึกต่างๆตาม
อัธยาศัย...

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สด
ุ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา (มื้อที่ 9)

บ่าย

นาท่านขึ้น สวิสสฟิ งซ์ หรื ออาคารสังเกตุการณ์ ที่ความสู ง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360
องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจการเดิ นทางสู่ ยุงค์ ฟรำวยอร์ ค-หลังคำยุโรป ได้เวลาอันสมควรนา
คณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ ง
เพื่อ เปลี่ ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซ้ าทางเดิ มผ่านเมือง เวนเก้น
เมืองที่ส ร้ า งบ้า นแบบสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ งมีความสวยงาม
มากจนยากที่จะลื ม แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี ไคลน์ไชเด็ค
ซึ่ งบริ เวณสถานี น้ ี ล้นเกล้ารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแล้ว จนกระทัง่ ถึงเมืองเลาเท่นบรุ นเน่ น (LAUTERBRUNNEN) เดิน
ทางเข้าสู่ เมื องดีจอง ซึ่ งเป็ นอี กเมื องหนึ่ งที่ สวยงามของประเทศฝรั่ งเศส อดี ตเมื องหลวงแห่ งแคว้นเบอร์ กนั ดี ชม
อาคารบ้านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพืน
้ เมือง สไตล์ฝรังเศส
่
) (มื้อที่ 10)
 พักค้ ำงคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 4)

ค่ำ

วันทีห่ ก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

ปำรีส – แวร์ ซำยส์ – ล่องเรื อบำตำมูซ – หอยเอสคำโก้ (ฝรั่งเศส)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 11)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องปำรี ส เมื องหลวงของประเทศฝรั่ งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ าแซน บริ เวณตอนเหนื อของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่ นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี ส มหานครซึ่ งได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของทุ่งดอกเรบ
ซีด,ไร่ องุ่น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 12)
นาท่านเดินทางไปยัง แวร์ ซำยส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการ
ปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยูห่ ่างจากปารี สไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้าชม พระรำชวังแวร์ ซำยส์ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยำย ในแต่ ละห้ องข้ อมูลแน่ นปึ๊ ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่ มีต่อ
คิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่าง
หรู หราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่ น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชิ นี,
ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึ งเรื่ องราวและ
ความเป็ นมาของอดี ตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่ งนี้ สมควรแก่ เวลานาท่าน
เดินทางเข้าสู่ นครปำรีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่ งแฟชัน่ ชั้นนาของ
โลก ตั้ง อยู่ริม สองฝั่ ง ของแม่ น้ า แซน นาท่ า นเดิ นทางสู่ ท่ ำ เรื อ บำตำมู ซ เพื่ อ
ล่ อ งเรื อ แม่ น้ ำ แซน ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ก ัน บนดาดฟ้ า เรื อ ชื่ น ชมความงามของ
ทัศนียภาพของนครปารี ส ชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้าง
ด้วยศิ ล ปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ า แก่ ก ารอนุ รัก ษ์ตลอดทางท่ า นจะได้ค วามประทับ ใจกับ ความสวยงามของ
ทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารี สได้ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพำนอ
เล็กซำนเดอร์ , ศำลำว่ำกำร, จัตุรัสคองคอร์ ด, โรงกษำปณ์, เกำะอิลเดอลำซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่ งแรก สถานที่ต้ งั มหำ
วิหำรนอเตรอดำม หรื อโบสถ์ นอเตรอดำม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ คที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างงดงาม ซึ่ งใน
อดีตเคยใช้เป็ นสถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทาให้ให้ปารี สโดด
เด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของโลกงดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก (ในกรณี ที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสู งกว่าปกติ
หรื อมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)
 รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรังเศส
่
(เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก

สเต็กสไตล์ฝรังเศส
่
1 อย่าง อาทิ เนื้ อหมู/เนื้ อวัว/เป็ ดอบซอส/ปลา พร้อมจิ บไวน์ ฝรั ่งเศส ตบ
ท้ายด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 13)

 พักค้ ำงคืน ณ CAMPANILE ROISSY INVEST HOTEL หรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 5)

วันทีเ่ จ็ด ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์ – แกลลอรี่ ลำฟำแยตต์ – กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 14)
จากนั้นนาท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่ รถผ่าน
ชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคา
เฟ่ และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลกผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ ด
สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็ นลาน
ประหารที่ต้ งั กิโยตินซึ่ งคร่ าชี วติ ผูค้ นนับพันในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 นาท่านถ่ายภาพ
กับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารี สด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต กันอย่างจุใจจากนั้น นาท่าน
เดินทางสู่ ร้ ำนปลอดภำษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่ องสาอาง,
น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้ อผ้า BRAND NAME จาก
ฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายรู ป พีระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ ลฟู วร์ ให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของ
ฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง แกลลำรี่ ลำฟำแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยีห่ ้อรวมถึง LOUISE
VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่ า ที่เก่าแก่
สวยงาม
เพราะย่านช้อปปิ้ งอยูก่ ลางเมืองมีอาคารบ้านเรื อนสวยงามมากได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่
สนามบินชาร์ลเดอร์ โกล เพื่อทาการเช็คอิน และทา TAX REFUND
21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 838 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
วันทีแ่ ปด
18.55 น.

กรุ งเทพมหำนคร
คณะเดินทางกลับถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร

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

วันที่ 15 – 22 มี.ค.
วันที่ 27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงำน)

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

63,555
65,555

13,000
13,000

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่ นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีนำ้ มันและภำษีสนำมบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญำตให้ เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปี ขึน้ ไป เข้ ำพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภำพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรตกแต่ งเพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น **

***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงรำคำกรณีผ้ รู ่ วม เดินทำงน้ อยกว่ ำ 20 ท่ำน***
สำหรั บท่ ำนที่เป็ นมุสลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ ทำนหมู , ไม่ ทำนเนื้อ , ไม่ ทำนไก่ , ไม่ ทำนปลำ โปรดแจ้ งล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 2
สั ปดำห์
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมำยเหตุข้อสำคัญทีท่ ่ ำนควรทรำบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์ แล้ว
***กรุ ณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ ำงๆของบริษัท เมื่อท่ ำนได้ ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ ว ทำงบริษัท
ถือว่ำท่ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ ำงๆ ของบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ***

อัตรำนีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทำงไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่ อนุญำตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มอี ำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรั บขึน้ หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ ำพักตรงกับช่ วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์ หรื อกำรประชุ มต่ ำงๆ อันเป็ นผลทำให้ ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริ ษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่ คืนค่ ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ำนใดต้ องกำรซื้อประกันสุ ขภำพเพิม่ เติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5) ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ 16 ยูโรต่ อท่ำน
6) ค่ ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 12 ยูโร)
***กรุ ณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ นช่ วงเทศกำลคริ สต์ มำส /
เทศกำลปี ใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 ส่ วนที่เหลือชำระทันทีหรื อก่ อนกำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ ำ 30 วันไม่ ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรื อไม่ ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดิ นทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกำลคริสต์ มำส / เทศกำลปี ใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรนลำยนิ้วมือ
โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆทีใ่ ช้ ในกำรยื่นวีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ ำดำเนินกำรและ ค่ ำบริกำร 4,500 บำท
- ค่ ำตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้ ำออกตั๋วมำแล้วไม่ สำมรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100% ไม่ ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

 ในกรณีที่ทำงบริ ษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ ท่ำนไม่ ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ ทำงบริ ษัท / เอกสำรของท่ ำนไม่
น่ ำ เชื่ อ ถื อ / มีก ำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ ทัน เวลำนั ด หมำยตำมที่สถำนทู ต ก ำหนด (มำสำย) / ไม่ รั บ
โทรศัพท์ สถำนทูต / กำรใช้ คำพูดไม่ สุภำพกับสถำนทูต และส่ งผลทำให้ วีซ่ำไม่ ผ่ำนกำรพิจ ำรณำจำกสถำนฑูต
ทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่ำน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทำงบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำฝรั่งเศส
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้ เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันทำกำร และต้ องมำแสดงตนทีส่ ถำนฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ ำว่ ำงเหลือ
สำหรับประทับวีซ่ำอย่ ำงน้ อย 2 หน้ ำ
2. รู ปถ่ ำยปัจจุบันหน้ ำตรง จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉำกหลังสี ขำวเท่ำนั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ ำยวีซ่ำฝรั่ งเศส
รู ปถ่ายวีซ่าสาหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้นื หลังสี ขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุ ดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทรำบว่ำ รู ปถ่ ำยยื่นวีซ่ำ จะต้ องมีลกั ษณะถูกต้ องตำมมำตรฐำนของ ICAO (องค์ กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ ำงประเทศ) ตู้
ถ่ ำยรู ปมำตรฐำน ICAO เปิ ดให้ บริกำรแก่ ท่ำนอยู่ทภี่ ำยในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภำพของภำพถ่ ำย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อน้ ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผวิ ที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่ เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่ำนั้น) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พร้ อมนำเล่มจริง
มำแสดงวันที่ยื่นวีซ่ำ
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด

กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
่ า้ นเดียวกัน
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
10.3 ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า
พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสื อ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุ
วัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและ
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า


***** สำหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ำกรณีใด ๆ *****
กรมกำรกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ ำ :
1.ในหนังสื อเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

