รหัสโปรแกรม : 22872 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ถ่ ายรูปกับ วังหลังคาทองคา เป็ นสัญลักษณ์ สาคัญของเมืองอินส์ บรุค
เข้ าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์
เข้ าชม พระราชวังแวร์ ซายส์ มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ ละห้ อง ที่สาคัญเทีย่ วแบบ VIP ไม่ มีต่อคิว
ล่องเรื อบาตามูซ ณ แม่ น้าแซน ชื่ นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส

วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR839 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศ
ประเทศกาตาร์
วันที่สอง มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้ านโมสาร์ ท (ออสเตรีย)
06.20 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็ นเมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยู่บน
แม่น้ าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ ) นาท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิ ค ที่ต้ งั ของศาลาว่า
การเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิ ค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้
ท่ า น ไ ด้ เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า ย่ า น ถ น น ค น เ ดิ น ซึ่ ง จ ะ มี ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ม า ก ม า ย ห ล า ย แ ห่ ง

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาลสเบิร์ก (ประมาณ 144 กม.) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับที่ 4 ในประเทศ
ออสเตรี ยและเป็ นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์กเมืองเก่าของซาลซ์บูร์ก และสถาปัตยกรรมบารอกเป็ นหนึ่งในใจกลาง
เมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูด ภาษาเยอรมัน ด้วยกัน และได้รับการรับรองจากยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นที่จดจากันในฐานะที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมน
เสน่ห์ของเสี ยงดนตรี และเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ นเอกของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท เดินทางถึงเมืองซาลส์เบิร์ก
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง The Sound of Music จากนั้นนาท่านเดิน
ข้ามสะพานข้ามแม่น้ าซาลซาคไปยังย่านถนนคนเดิน นาท่านไปถ่ ายรู ปบ้ านโมสาร์ ท จากด้านนอก จากนั้นให้ท่าน
อิ ส ร ะ เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ข อ ง ฝ า ก

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 พักค้างคืน ณ FourSide Salzburgหรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

วันที่สาม ฮัลล์ทัทท์ – อินส์ บรุค – วังหลังคาทองคา – ฟุสเซ่ น (เยอรมัน)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 72 กม.) เมืองทีไ่ ด้ ชื่อว่ าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้ รับ
การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ฮัลล์ททั ท์เป็ นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์
ทัท ท์ (Lake Hallstatt) หรื อ ฮัล ล์ ช ตัท ท์ เ ทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภู มิ ภ าคซาลซ์ คัม เมอร์ กุ ท
(Salzkammergut) ภู มิ ภ าคทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส าคัญ มากแห่ ง หนึ่ ง ของประเทศออสเตรี ย อิ ส ระให้ท่ า นเดิ นชม
บรรยากาศเมื องท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีเสน่ ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยของเมืองริ ม
ทะเลสาบสี น้ าเงินแห่งนี้ก็คือ เทือกเขาสู งตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบอันนิ่งสงบเอาไว้อย่างนุ่มนวล

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พิเศษสุ ดกับ เมนูปลาเทร้ า
นาท่านเดินทางสู่ เมื องอินส์ บรุ ค ประเทศออสเตรี ย (ประมาณ 247 กม.) เป็ นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่ งอยู่ทาง
ตะวันตกของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศ
ของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ ง
ติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นพระนางมาเรี ย เทเรเซียผูย้ งิ่ ใหญ่หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่าง
ทางพักผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทาง จากนั้นนาท่านชมความร่ มรื่ นของสวนสาธารณะ
ฮอฟการ์ เด้ น ถ่ายรู ปกับ วังหลังคาทองคา เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรุ คซึ่ งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้น
โดยจัก รพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่ ว งต้น ศตวรรษที่ 15 ส าหรั บ เป็ นที่ ป ระทับ ของผูป้ กครองแคว้น ทิ โ รล ต่ อ มา
จักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรู ฟให้เป็ นสไตล์โกธิ คผสมบารอก และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคา
ที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคาแท้ จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็ นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นบริ เวณ
จัตุรัส ด้า นหน้า ที่ ป ระทับ ปั จจุ บ ันโกลเด้นรู ฟ กลายเป็ นส านัก งานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ เสาสู งอนาซอล
จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเครื่ องแก้วคริ สตัลซึ่งมีชื่อเสี ยงโด่งดังสุ ดของออสเตรี ย ให้ท่านถ่ายรู ปบริ เวณ RiverInn ได้
เวลานัดหมายนาคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (ประมาณ 112 กม.) ปลายสุ ดของเส้นทางถนนสายโรแมนติกอัน
โด่งดังของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็ นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยมในประเทศเยอรมันอยูใ่ นแคว้นบาวาเรี ย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
 พักค้างคืน ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

วันที่สี่
เช้ า

โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินเทอร์ ลาเค่น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางสู่ เมื องโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ประมาณ 3 กม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนี และออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติ ก ท่ามกลางธรรมชาติ
ของเขาสู งนาท่านเดินทางขึ้นปราสาทเข้ าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)
โดยรถบัสเล็ก ( หากช่ วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริ การแก่ นักท่ องเที่ยว เนื่ องด้ วยเพื่อความปลอดภัย ทาง
บริ ษัทฯ จะนาคณะเดินขึ้น – ลงปราสาท เนื่ องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่ นและอันตราย ) นาเข้ าชมต้ นแบบของ
ปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่ งปราสาทนอยชวานสไตน์ต้ งั ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิ ยาย ซึ่ งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะนิ สัยที่
ลึกลับเป็ นปริ ศนา (eccentric) และเป็ นผูท้ ี่สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุ ขภาพจิตของพระองค์ใน
บั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็ นที่ยืนยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ นมรดกแก่ชน
รุ่ นหลังคืองานทางสถาปั ตยกรรมที่ ทรงก่ อสร้ างรวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ ท้ งั หรู หราโอ่อ่าและเต็มไปด้วย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก
และทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี โอเปร่ าคนสาคัญของเยอรมนี ชมความวิจิตรพิสดาร
ข อ ง ห้ อ ง ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ต ก แ ต่ ง อ ย่ า ง ง ด ง า ม โ ด ย ก า ร อ อ ก แ บ บ ข อ ง ค ริ ส เ ตี ย น แ ย ง ค์

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมื องอินเทอร์ ลาเค่ น (ประมาณ 396 กม.) เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ล ันด์
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่ อ ,
นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือ ง
มี ส วนดอกไม้เ ล็ ก ๆ น่ า รั ก สร้ า งสี สั น ให้ ตัว เมื อ ง รวมทั้ง มี อ าคารคาสิ โ นคู ซ าลอายุ ก ว่ า 100 ปี ที่ ง ดงามด้ว ย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีก
ด้วย ให้ท่าน ช้อปปิ้ งนาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็ นต้น หรื อเลือก
ซื้อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็ นต้น

ค่า

อิสระอาหารค่าให้ท่านเดินเล่นเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองมรดกโลก หรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 พักค้างคืน ณ METROPOLE (หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

วันที่ห้า
เช้ า

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถา้ น้าแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิ งซ์ – ดีจอง (ฝรั่งเศส)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าขึ้นสู่ เมือง เลาเทอร์ บรุนเน่ น เพื่อนาท่ านขึน้ รถไฟ สายจุงเฟราบาห์
เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่า
บานสะพรั่ งในฤดู ใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดู ใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ ารั กๆทรงสวิส
ชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทวั่ บริ เวณ ลาธารน้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่
มี ภูเขาหิ มะตั้งตระหง่า นขาวโพลน ซึ่ งจะทาให้คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็ก รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe
บนยอดเขาจุ ง เฟรา ซึ่ ง มี ค วามสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุ ต) จุ ดสู ง สุ ดคื อลานน้ า แข็ง ขนาดใหญ่ เ รี ย กว่า Sphinx
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่ มีเร่ งรีบ จากนั้นนาท่าน ชม ถ้าน้าแข็ง
1,000 ปี ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์
และสัมผัสหิ มะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อม
ซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย นาท่านขึ้น สวิสสฟิ งซ์ หรื ออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสู ง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต
ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค -หลังคา
ยุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง

เที่ยง

 รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น เ ม นู ที่ ดี ที่ สุ ด ณ ภั ต ต า ค า ร บ น ย อ ด เ ข า จุ ง เ ฟ ร า ( มื้ อ ที่ 9 )

บ่าย

นาท่านขึ้น สวิสสฟิ งซ์ หรื ออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสู ง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360
องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ ค-หลังคายุโรป ไปแล้ วไม่ ได้ มาจุดชมวิว
จุดนี้เหมือนมาไม่ ถึง ได้เวลานัดหมายนาท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์ เกลทเชอร์ เพื่อนาท่ าน
ขึ้นกระเช้ า The V-Cableways (กระเช้ าใหม่ ล่าสุ ด)ลงมายังเมืองกลินเดอร์ วาวล์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมื องดีจอง
(ประมาณ 320 กม.) ซึ่งเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดีชมอาคาร
บ้านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝรั่งเศส )
 พักค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่หก ปารีส – แวร์ ซายส์ – ล่องเรื อบาตามูซ – หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (ประมาณ 340 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าแซนน์ บริ เวณตอนเหนื อ
ของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี ส มหานครซึ่ ง
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของทุ่งดอก
เรบซีด,ไร่ องุ่น

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
นาท่านเดินทางไปยัง แวร์ ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่าง
จากปารี สไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ ซาย (มีไกด์ ท้องถิ่น
บรรยาย ในแต่ ละห้ องข้ อมูลแน่ นปึ๊ ก ที่สาคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุด
ในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและ
สันติภาพ รวมถึงเรื่ องราวและความเป็ นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่ งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณอุทยานอันร่ มรื่ นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสี สันสวยงาม

นาท่านเดินทางเข้าสู่ นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่ งแฟชัน่ ชั้นนาของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่ งของแม่น้ าแซน นา
ท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อบาตามูซ เพื่อล่ องเรื อแม่ น้าแซน ชมวิวทิวทัศน์กนั บนดาดฟ้าเรื อ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพ
ของนครปารี ส ชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะ
แบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกัน

สรรสร้างให้นครปารี สได้ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์ , ศาลา
ว่ าการ, จัตุรัสคองคอร์ ด, โรงกษาปณ์ , เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่ งแรก สถานที่ต้ งั มหาวิหารนอเตรอดาม
หรื อโบสถ์ นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ คที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างงดงาม ซึ่ งในอดีตเคยใช้ เป็ น
สถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทาให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่
งดงามแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณี ที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสู งกว่าปกติหรื อมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็ น
ต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)

ค่า

 รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้ อบเนย ,ท่ านสามารถ เลือก สเต็ กสไตล์ ฝรั่งเศส 1
อย่ าง อาทิเนื้อหมู/เนื้อวัว/เป็ ดอบซอส/ปลา พร้ อมจิบไวน์ ฝรั่งเศส ตบท้ ายด้ วยของหวาน ) (มื้อที่ 13)

 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด ประตูชัย – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์ – ช้ อปปิ้ งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)
จากนั้นนาท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ ง ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบ
ถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก นาท่านผ่านชม จัตุรัส
คองคอร์ ด สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็ นลานประหารที่ต้ งั กิโยติน ซึ่ง
คร่ าชีวิตผูค้ นนับพันในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 นาท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารี สด้วย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอย่างจุใจ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น เครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้ อผ้า BRAND NAME จาก
ฝรั่ ง เศส ให้ท่ า นถ่ า ยรู ป พี ร ะมิ ต แก้ ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ วร์ ให้ ท่ า นช็ อ ปปิ้ งสิ น ค้า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของฝรั่ ง เศสภายใน
ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มี
ความประสงค์ช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่ าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อป
ปิ้ งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรื อนสวยงามมากได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอร์ โกลเพื่อ
ทาการเช็คอินและทาTAXREFUND

21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 838 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศ
ประเทศกาตาร์
วันที่แปด
19.10 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8 วัน
QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ

พักห้องคู่/ห้องสามคน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 20 – 27 ก.ย.
วันที่ 27 ก.ย. – 4 ต.ค.
วันที่ 6 – 13 ต.ค.
วันที่ 18 – 25 ต.ค. (วันปิ ยมหาราช)

84,555
84,555
84,555
84,555

18,000
18,000
18,000
18,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่ า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่ านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่าน***
ทุกท่ านที่ร่วมเดินทางต้ องมี
1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริ งต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
2. ท่านต้องได้รับการฉี ดวัคซีน โควิด -19 ทั้ง 2 โดสเรี ยบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็ นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์การสหภาพยุโรป
สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์แล้ว
***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจางวดแรกแล้ ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ว ***

อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกิน
จานวนวัน จานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่ องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อ การประชุ ม ต่ า งๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้ อ งมีก ารเปลี่ยนย้ า ยเมื อ ง โดยทางบริ ษั ทฯ จะค านึ งถึ งความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยืน่ ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ี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)
อัตรานีไ้ ม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 25 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 16 ยูโร ต่ อท่ าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่ อท่ าน
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 35,000 บาท
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ35,000
บาท)
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์

• กรณี ยกเลิกกะทันหันก่ อนการเดิ นทางไม่เกิน 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ 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
• ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดาเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารของท่ านไม่ น่าเชื่ อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่ รับโทรศั พท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่
สุ ภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ ท่าน
• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
• ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน -เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่ว่าบางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลื อ
สาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รู ปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรง จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ายวีซ่าสาหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้นื หลังสี ขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่า รู ปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลกั ษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรู ปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้บริ การแก่ท่านอยูท่ ี่ภายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็ นข้อกาหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่ าย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชัดเจนภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อน้ ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามเห็นฟั น ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่ เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป / รู ปถ่ายต้องเห็นใบหูและ
คิ้ว (รู ปถ่ายเปิ ดหน้าผาก)
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิม่ เติมกรณี อื่น ๆ

4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ ัน
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐาน
รับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอาเภอ/เขต (ตัวจริ งเท่านั้น) , หนังสื อ
รับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน
8.1 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริ ษทั เบอร์ โทร และตราประทับบริ ษทั ด้วย จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต้องระบุ ส ถานฑู ต) ไม่ต้องระบุวนั ลา และประเทศที่ เดิ นทาง พิมพ์ เป็ นภาษาอัง กฤษ
เท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณี ที่ เ ป็ นข้า ราชการ : ใช้ห นัง สื อ รั บ รองจากหน่ ว ยงาน จดหมายรั บ รองการท างานให้ ร ะบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ.
เท่านนั้น ห้ามใส่ ปีเป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เ ป็ นนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ต้อ งมี ห นัง สื อ รั บ รองจากสถาบัน ศึ ก ษานั้น ว่ า ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ร ะบุ ช้ ัน ปี ที่ ศึ ก ษา พิม พ์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่ งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อนามสกุลเป็ นภาษาไทย พร้อมตราประทับจากธนาคาร นาเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
▪ เงิ นฝากออมทรั พย์ (ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมี ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมี การเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีฝากประจา 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 นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
▪ เขียนจดหมายชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
▪ กรณี มีลูกด้วยกันให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสเตทเมนท์ (Statement) ตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
11. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าฝรั่งเศส ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอี ยดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้ องต้นที่ ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์ และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานาสมุดบัญชีธนาคารเล่ มจริงมาด้ วย (กรณีมีเล่ มต่ อจากสมุดเดิมรบกวนนาเล่ มเก่ ามาด้ วย)
เอกสารทุกอย่ างที่เป็ นสาเนา เช่ น ทะเบียนบ้ าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล , สู ติบัตร , นาตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้ วย

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดึงเล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

