รหัสโปรแกรม : 23832 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

นครรัฐวาติกนั เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลา้ ค่ าที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก
ถ่ ายรู ปกับ หอเอนปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส “เมืองที่ใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน”
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้ อมถ่ ายรู ปกับมหาวิหารแห่ งมิลาน
พักสวิสเซอร์ แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่ องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่ นชอบมากที่สุด
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ ารัก ชมสัญลักษณ์ประจาเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On You
เมืองซุก ถ่ ายรู ปกับ CLOCK TOWER แลนด์ มาร์ กที่สาคัญแห่ งหนึ่งของเมือง ที่มีความสู ง 52 เมตร
เมืองกอล์ มาร์ เมืองที่สวยที่สุดในแคว้ นอัลซาส ได้ รับฉายาว่ าเป็ นเมืองลิตเติลเวนิซ
เมืองสตราซบูร์ก เมืองที่รายล้ อมไปด้ วยบ้ านเรื อนยุคกลางที่มีสีสันสวยงามและโรแมนติคที่สุด
นั่งรถไฟด่วน TGV เข้ าสู่ ปารีส และ ขึน้ ชั้น 2 ของหอไอเฟิ ล สั ญลักษณ์ ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค
พระราชวังแวร์ ซายส์ และพิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้ อง ที่สาคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)

วันแรก

กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)

17.00 น.

 คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ ป เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้น
เครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 835/ QR 115 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน

20.25 น.

วันที่สอง
06.20 น.

เที่ยง

บ่าย

โรม – กรุงวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้าพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิ ซ่ า
(อิตาลี)
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์ โด ดาร์ วินชี่ (ฟูมิซิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทาง
โดยรถโค้ชสู่ กรุ งโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ ึ งมีอดีตอันยิง่ ใหญ่ และเกรี ยงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรื อง
อานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี ที่ผ่านมา จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก นาท่ านเข้ าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ สถาปั ตยกรรมล้ าค่า
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกซึ่ งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแอง
เจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึ งปั จจุบนั เป็ นสิ่ งล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี
ชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม จากนั้นคณะแวะถ่ายรู ปที่ระลึกด้านหน้า
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่ าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้
กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกั ษณะเป็ นรู ปวงรี เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมรู ้สึกเข้าใกล้
นักกีฬา ถือเป็ นต้นแบบของสนามกีฬาในปั จจุบนั จากนั้นให้ ท่ านถ่ ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์
แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุ งโรม ” รถโค้ชนาท่านวิ่งผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุ งโรม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) (อาหารจีน)

จากนั้นนาท่านชม น้าพุเทรวี่ เป็ นน้ าพุที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคาว่า“ตรี วิอุม”
หมายถึงพบกันของถนนสามสาย เป็ นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จ
สันตะปาปา ครี เมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การก่อสร้างดาเนิ นเรื่ อยมาจนกระทัง่ ภายหลังการ
สิ้ นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาที่ เออร์ บนั ที่ 8ได้หยุดชะงักลง และดาเนิ นการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็ จในปี 1762
รวม ใช้เวลาทั้งสิ้ น 30 ปี มีทางระบายน้ าเวอร์ โก้ บริ เวณลานด้านหน้านั้นก่ อสร้ างมากว่า 2,000 ปี ครั้งสมัยโรม
โบราณซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่งตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช รู ปปั้ นแกะสลักที่เลิศหรู อลังการที่
อวดโฉมให้ผไู ้ ปเยือนได้ยลนั้น ได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่ งท้องทะเล” ว่ากันว่า หาก

ใครที่ได้โยนเหรี ยญลงไปในน้ า เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั จะได้กลับมาเยือนอีกในสักวัน จากนั้นให้คณะได้ถ่ายรู ปภาพคู่
บันไดสเปน เป็ นบันไดในกรุ งโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิ ตาลี ชื่ อ Francesco de
Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็ นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีป
ยุโรป มีข้ นั บันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สาหรับเดินเล่นหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ที่ย่านบันไดสเปน นับว่าเป็ นแหล่ง
พักผ่อนของชาวอิตาลีและนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ นาท่านชม วิหารแพนเธออน เป็ นสถาปัตยกรรมสาคัญ
สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริ บปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดั เจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัย
จักรพรรดิฮาเดรี ยน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุ ส และคาราคาลา การ
ก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฮาเดรี ยนมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรื อเทพแห่งดาวใน
ระบบสุ ริยะ APOLLO พระอาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS
ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโค้งเป็ นครึ่ งวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิต
ขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและ
ยืนหยัดมานานกว่าสองพันปี ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 7 เป็ นต้นมา วิหารแห่ งนี้ ถูกใช้เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก อุทิศ
แด่พระแม่มารี และผูพ้ ลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้ นทอสคาน่ า เมืองปิ ซ่ า ( ประมาณ 359 กม. ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 4 ชม. 30 นาที ) ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อนั สวยงามของบ้านเรื อนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสู งสง่างามอยู่
บนเนินเขา และเป็ นแหล่งผลิตไวน์ช้ นั ดีของเมืองนี้

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
(อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตีต้ ้นตาหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ ส) + ของหวาน)

 พักค้างคืน ณ GALILEI HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่สาม
เช้ า

เมืองปิ ซ่ า – หอเอนปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรื อสู่ เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –
จัตุรัสซานมาร์ โค – วิหารซานมาร์ โค (อิตาลี)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
นาท่านชม หอเอนเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ที่เมืองปิ ซ่ า ประเทศอิตาลี เป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น
สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริ่ มสร้างเมื่อ ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 45 ชั้น เนื่ องจากพื้นดินใต้อาคารเริ่ มยุบลง จากการที่รากฐานของอาคารไม่มนั่ คงพอ อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีก าร
ก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยเมื่อปี ค.ศ.1350 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางส่ วนของโครงสร้างด้านบนไปจาก

แผนผังเดิ มเพื่อถ่วงดุ ลกับการเอี ยงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่ อสร้ างทั้งสิ้ น 176 ปี แต่ตวั หอก็ยงั เอนไปจาก
แนวตั้งฉากถึง14 ฟุต ปั จจุบนั นี้ ได้ปิดไม่ให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นไปชมด้านบนแล้ว เนื่องจากว่าหอจะเอนลงเรื่ อยๆ ซึ่ง
บรรดาวิศวกรกาลังหาทางที่จะหยุดยั้งการเอนและอนุ รักษ์ให้มีสภาพเอียงไว้ให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้ชมไปอีกนานๆ
สาหรับหอเอนปิ ซ่ านี้ ภายในมีเสาหิ นอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงาม
มาก ณ ที่หอเอนปิ ซ่าแห่งนี้ เป็ นที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) (อาหารจีน)
นาท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ (ประมาณ 327 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 40 นาที ) เมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติ กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์ โค (ระยะเวลาในการนัง่ เรื อ ประมาณ 30
นาที) ศูนย์กลางของนครเวนิส ระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาว
อิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้า
ผูค้ รองนครเวนิ สในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ ค
โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเว
นิ สตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้วมูราโน่ ต้นตารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้ง แต่
บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก ได้เวลาสมควรนา
ท่านเดินทางกลับเมืองเมสเตร้

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
(อาหารพื้นเมือง พิซซ่ าต้นตาหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ ส) + ของหวาน)

 พักค้างคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สี่
เช้ า

เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่ งมิลาน – อินเทอร์ ลาเค่น ( สวิตเซอร์ แลนด์ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน ( ประมาณ 265 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 15 นาที ) เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นลอมบาร์เดีย และเป็ นเมืองสาคัญในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี มีชื่อเสี ยงใน
ด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่ งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมื องแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิ วยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม
นอกจากนี้ มิลานยังเป็ นที่รู้จกั จากประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ถ่ ายรู ป
กับ มหาวิหารแห่ งมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นสั ญลักษณ์ ที่โดดเด่ นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหิ นอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิ คที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความ
วิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรู ป้ ันนับกว่า 3,000 รู ป ที่สวยงามไม่แพ้กนั

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) (อาหารจีน)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองอินเทอร์ ลาเค่น ( ประมาณ 293 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที ) เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่ งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ท่ า นจะได้เ ห็ น เขาจุ ง เฟราอัน ลื อ ชื่ อ , นาฬิ ก าดอกไม้ , สถานคาสิ โ น ฯลฯ ให้ท่ า นเดิ น เล่ น พัก ผ่อ น ชื่ น ชม
บรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือ ง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคาร
คาสิ โนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) (ฟองดูว์ ต้นตาหรับสวิตเซอร์ แลนด์)

 พักค้างคืน ณ METROPOLE หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่ห้า
เช้ า

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถา้ น้าแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิ งซ์ – หมู่บ้านอิเซล์ ทวาลด์ –
ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์ แลนด์ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)

นาคณะออกเดิ นทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าขึ้นสู่ เมื องเลาเทอร์ บรุ นเน่ น เพื่ อนาท่ านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์ เนน
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์
ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลาธารน้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขา
หิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทาให้คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติ
บนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็ก รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่
ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บน
ยอดเขาจุ ง เฟรา ซึ่ งมี ค วามสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุ ต ) จุ ด สู ง สุ ด คื อ ลานน้ า แข็ ง ขนาดใหญ่ เ รี ย กว่ า Sphinx
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่ งรีบ จากนั้นนาท่าน ชม ถา้ น้าแข็ง
1,000 ปี ที่ สร้ างโดยการเจาะธารน้ าแข็ง เข้าไปถึ ง 30 เมตร พร้ อมชมน้ าแข็งแกะสลัก รู ป ร่ า งต่ าง จากนั้นชมวิ ว
ทิวทัศน์และสัมผัสหิ มะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน
โลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย นาท่านขึ้น สวิสสฟิ งซ์ หรื ออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสู ง 3,571 เมตร/
11,716 ฟิ ต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราว
ยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว (มื้อที่ 10)

บ่าย

นาท่านขึ้น สวิสสฟิ งซ์ หรื ออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสู ง 3,571 เมตร/11,716 ฟิ ต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360
องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ จากนั้นนาท่านลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์
เกลทเชอร์ เพื่อนาท่ านขึ้นกระเช้ า The V-Cableways (กระเช้ าใหม่ ล่า สุ ด )ลงมายังเมื องกลิ นเดอร์ วาวล์ นาท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ ทวาลด์ ISELTWALD เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ริ มทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิว
ทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสู งใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ าในทะเลสาบเป็ นสี ฟ้าสวยใส
บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุ ดๆจากซี่รี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทา ณ สถานที่
แห่ ง นี้ ให้ท่ า นเดิ นเล่นชมเมื องที่ ส วยงามนี้ หลัง จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งลู เซิ ร์น (ประมาณ 77 กม. ใช้
ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบ
สี่ พนั ธรัฐ

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
 พักค้างคืน ณ Ibis Styles Luzern City หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่หก
เช้ า

เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่ นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก – กอล์มาร์ (ฝรั่งเศส)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)

นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สั ญลักษณ์ ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี นาท่านชม อนุสาวรีย์
สิ งโต สั ญลักษณ์ ของความซื่ อสั ตย์ และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์ แลนด์ ที่เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการ
ต่อสู ้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวตั ิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหิ น อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่ นชมเมือง
(ไม่ ใช่ วิ่งชมเมือง) หรื อ ช้อปปิ้ ง นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็ น
ต้น หรื อเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื องซุ ก (ประมาณ 30 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 35 นาที ) เป็ นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเมืองซุกเคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์แต่ปัจจุบนั ซุ กคือเมืองที่ รวย

เที่ยง
บ่าย

ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรี ยกเก็บค่าภาษีในอัตราต่าที่สุดในโลก ทาให้เป็ นข้อได้เปรี ยบในเชิงการต่อรองราคา
ทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิ บของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั CLOCK TOWER
ที่มีความสู ง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็ นสี ฟ้าขาวและนาฬิกาที่ต้ งั อยู่เป็ น
นาฬิ ก าดาราศาสตร์ ที่ สามารถบอกข้า งขึ้ น ข้า งแรมของพระจันทร์ ไ ด้ ให้ท่านอิ ส ระเดิ นเล่นชมบ้านเรื อน และ
ทะเลสาบของเมืองซุก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) (อาหารจีน)
จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส เดินทางสู่ เมืองกอล์มาร์ COLMAR
(ประมาณ 175 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ชม.30 นาที )เมืองที่สวยที่สุดในแคว้นอัลซาส ได้รับฉายาว่าเป็ นเมือง
ลิตเติลเวนิซ ท่านจะได้ชมความสวยงามและโรแมนติก เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็ นเสน่ห์ของที่นี่คือบ้านเรื อนที่
สวยงามแบบดั้งเดิมที่ต้ งั อยูต่ าม 2 ฝั่งริ มคลองเล็กๆ เมืองนี้ มีกลิ่นอายความเป็ นเยอรมนี และฝรั่งเศส บ้านเรื อนมีสีสัน
สดใสเหมือนประหนึ่งเป็ นเมืองในเทพนิยาย ตามระเบียงบ้านถูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ จากนั้นอิสระให้ท่าน
ถ่ายรู ปภายในเมืองกอล์มาร์ เลือกหาซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝรั่งเศส )
 พักค้างคืน ณ MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด
เช้ า

กอล์มาร์ – สตราซบูร์ก – แคว้นอัลซาส –รถไฟด่วน TGV – ล่องเรื อแม่ น้าแซน (ฝรั่งเศส)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตราซบูร์ก เมืองใหญ่ที่สุดของ แคว้นกรอง อีส Grand Est หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า แคว้นอัล ซาส สตราสบู ร์ก เปรี ย บเสมื อนเมื อ งหลวงหลัก ของสหภาพยุโ รปโดยพฤติ นัย เหมื อนบรั ส เซลส์
ลัก เซมเบิ ร์ก และแฟรงก์เฟิ ร์ ต เนื่ องจากเป็ นที่ ต้ งั ของสถาบันต่ า งๆ ในยุโรปหลายแห่ ง เช่ น รั ฐสภายุโรป และ
ผูต้ รวจการแผ่นดินของสหภาพยุโ รป องค์กรที่แยกจากสหภาพยุโรปทางด้านเศรษฐกิจ สตราสบูร์กเป็ นศูนย์กลาง
การผลิตและวิศวกรรมที่สาคัญ ตลอดจนศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ งทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ าโดยมีท่าเรื อที่
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ในแม่น้ าไรน์ รองจากเมืองท่า ดุยส์บูร์ก ในประเทศเยอรมนี ถึง สตราซบูร์ก นาท่านไปยังเขต

เที่ยง
บ่าย

เมืองเก่ากรองอิลล์ GRAND ILL ซึ่งเป็ นเป็ นเกาะกลางแม่น้ าอิลล์ เดินชมย่าน PETITE FRANCE ซึ่งเป็ นเขตเมือง
เก่าของเมือง ที่มีความสวยงามและโรแมนติคที่สุด รายล้อมไปด้วยบ้านเรื อนยุคกลางที่มีสีสันสวยงามที่ได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้ให้เหมื อนเดิ ม มี แม่น้ าอิ ลล์ Ill River ล้อมรอบ อิสระให้ท่านสัมผัสความโรแมนติกของหนึ่ งในเมือง
สวยงามของแคว้น อัลซาสได้อย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองปารีส ด้ วยรถไฟด่ วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้ วย
ความเร็วกว่ า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ ต้องลากกระเป๋าใหญ่ ไปให้ ลาบาก เพราะเรามีรถบัสขนสั มภาระไปให้ ท่าน )
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที ) จนกระทัง่ ถึงกรุ งปารี ส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าแซน
บริ เวณตอนเหนื อของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี เมือง
ปารี ส มหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด ไร่ องุ่น และหมู่บา้ นชนบทของฝรั่งเศสจนกระทั้งเข้าสู่ เมืองปารี ส

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อบาตามู ซ เพื่อล่ องเรื อแม่ น้าแซน ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้ าเรื อ ชื่ นชมความงามของ
ทัศนี ยภาพของนครปารี ส ชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่ งของแม่น้ าแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่
สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของ
ทัศ นี ย ภาพที่ ร่วมกันสรรสร้ า งให้นครปารี ส ได้ชื่ อว่าเป็ นนครที่ มี ความงดงามที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิ เช่ น
สะพานอเล็กซานเดอร์ , ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถาน
ที่ต้ งั มหาวิหารนอเตรอดาม หรื อโบสถ์ นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ คที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี อย่าง
งดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นสถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทาให้
ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก (ในกรณี ที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสู งกว่าปกติหรื อมีเหตุการณ์
สุ ดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

(อาหารไทย)
 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 6)

วันที่แปด แวร์ ซาย – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – DUTY FREE – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้
อบเนยในร้ านสุ ดหรู (ฝรั่งเศส)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)

เที่ยง

นาท่านเดินทางไปยัง แวร์ ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่
ห่างจากปารี สไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ ซาย (มีไกด์
ท้ องถิ่นบรรยาย ในแต่ ละห้ องข้ อมูลแน่ นปึ๊ ก ที่สาคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่ มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้
ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจิตรบรรจง ชมความงดงาม
ของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้อง
สงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่ องราวและความเป็ นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่ งนี้ จากนั้นอิสระให้
ท่านได้ชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณอุทยานอันร่ มรื่ นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสี สันสวยงาม
จากนั้นนาท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่ รถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์ เซลิ
เซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนิ นของไทย ซึ่ งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้า แบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ ชื่อก้องโลก นาท่าน
ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ ด สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็ นลานประหาร
ที่ต้ งั กิโยติน ซึ่งคร่ าชีวิตผูค้ นนับพันในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)

หลังจากนั้นนาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ (มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยาย ข้ อมูลแน่ นปึ๊ ก ที่สาคัญ
เที่ยวแบบ VIP ไม่ มีต่อคิว) หรื อในชื่อทางการว่า THE GRAND LOUVRE เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดเก่ าแก่
ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ต้ งั อยู่เคยเป็ นพระราชวังมาก่อน โดยกษัตริ ฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็ น
ป้ อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ ลที่ 5 ได้ขยายป้ อมปราการลู ฟร์ ให้เป็ นพระราชวัง พระเจ้าหลุยส์ 13 และ14 เคย
ประทับอยู่ที่นี่ ปัจจุบนั ลูฟร์เป็ นสถานที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวน
มากกว่า 40,000 ชิ้น มีต้ งั แต่ศิลปะสมัยอีทรัสกัน กรี ก โรมัน อียปิ ต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรเนสซองซ์ ให้ท่าน
ได้ถ่ายรู ปกับพีระมิดแก้ ว ซึ่ งเป็ นทางเข้าหลักออกแบบโดยสถาปนิ กเชื้อสายอเมริ กนั – จีน นาท่านชื่นชม ภาพวาด
โมนาลิซา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิกอัจฉริ ยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิ้ม
อันเปี่ ยมด้วยเลศนัยของนางที่อยู่ในภาพ จนทาให้ผู ค้ นวิจารณ์กนั มากว่าแท้จริ งแล้วโมนาลิซ่า คือใครกันแน่ เป็ น

ค่า

บุรุษหรื อสตรี ชมรู ปปั้ นภาพเทพธิ ดาวีนัส (VENUS DEMILO) และศิลปะสาคัญของโลกภายในพิพิธภัณฑ์ ได้
เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ร้ านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่ องสาอาง,
น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้ อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส
 รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้ อบเนย ,ท่ านสามารถ เลือก สเต๊ กสไตล์ ฝรั่งเศส 1
อย่าง อาทิ เป็ ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้ อมจิบไวน์ ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 20)

 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 เทียบเท่า (คืนที่ 7)
วันที่เก้า
เช้ า

มองมาร์ ต – มหาวิหารเซอร์ เกอเคอ – ขึน้ หอไอเฟลชั้น 2 – ช้ อปปิ้ ง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ นมองมาร์ ต เป็ นย่านที่เป็ นแหล่งรวม ศิลปิ นและศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในกรุ งปารี ส และใกล้
กันนั้นก็จะมี มหาวิหารเซอร์ เกอเคอ เป็ นแลนด์มาร์กยอดนิยมและเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่มีผเู ้ ยีย่ มชมมากเป็ นอันดับสองใน
ปารี ส มหาวิหาร SACRÉ-CŒUR ยังคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี 1885 มหาวิหารได้รับการ
ออกแบบโดย PAUL ABADIE การก่อสร้างเริ่ มขึ้นในปี 1875 และแล้วเสร็ จในปี 1914 มหาวิหารแห่ งนี้ ได้รับการ
ถวายหลังจากสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้ งที่ 1 ในปี 1919 มหาวิหารแห่ งนี้ ถือเป็ นอนุ สรณ์สถานทั้งทางการเมืองและ
วัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นตัวแทนของการปลงอาบัติให้กบั ฝรั่งเศสในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย 1870 และการกระทาของ
ประชาคมปารี สในปี 1871จากนั้น จากนั้นนาท่านไปยังย่าน ชองม์ เดอ มาร์ นาท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็ นที่ระลึก
จากมุมกว้างซึ่งเป็ นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จากนั้นนาท่าน ขึน้ ลิฟท์ ส่ ู ช้ ัน 2 ของหอไอเฟิ ล
สั ญลักษณ์ ของนครปารี สเลิศหรู อลังการโรแมนติค เป็ นหอสู งสร้ างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่ งเศสชื่ อ
กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสู ง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1887 เพื่อเป็ นประติมากรรมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี หลัง การปฏิ วตั ิ ฝ รั่ ง เศส ท่ า มกลางเสี ย งคัดค้า นของประชาชนในสมัย นั้นว่ า รู ป ทรงน่ า เกลี ย ด
อัปลักษณ์เป็ นที่สุด หารู ้ไม่วา่ อีกไม่กี่สิบปี ต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น้ าหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็ นสัญลักษณ์
ประจาเมืองที่คนทัว่ โลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุ งปารี ส ได้
อย่างทัว่ ถึงและจุใจ

เที่ยง

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้ เวลากับการช้ อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

บ่าย

22.25 น.

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมี
สิ นค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้ งสามารถเดินชมความงาม
ของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่ าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้ งอยูก่ ลางเมือง มีอาคารบ้านเรื อนสวยงามมาก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทาการเช็คอิน และทา TAX REFUND
 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่สิบ

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

19.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู)่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

9 – 18 ก.ย.
109,999
32,000
23 ก.ย. – 2 ต.ค.
109,999
32,000
7 – 16 ต.ค.
109,999
32,000
21 – 30 ต.ต. (วันปิ ยมหาราช)
109,999
32,000
** 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 ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง 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
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
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 20 ยูโร ต่อท่าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโร ต่ อท่ าน
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 45,000 บาท
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
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
- ค่าตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่ องจากบริ 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 ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ 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-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 งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ 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 พาสปอร์ต,
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 "✓", สาหรับภาพถ่ายที่
ได้มาตรฐาน 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/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี 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 ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั เบอร์ โทร และตราประทับบริ ษทั ด้วย จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็ น ค.ศ.
เท่านนั้น ห้ามใส่ ปีเป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา
8.7 กรณีเป็ นแม่คา้ , ทาธุรกิจส่วนตัว, 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 ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
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 *****
กรมการกงสุ
กรมการกงสุลลได้ได้แแจ้จ้งงเตืเตืออนว่นว่า า::
1.ในหนั
ทางต้องมี
องมีเพีเพียงตราประทั
ยงตราประทับบของทางราชการเท่
ของทางราชการเท่านัานั้ น้ น
1.ในหนังสืงสืออเดิเดินนทางต้
2.
การขี
ยนหรื
อประทั
่ องหมายอื
่นใดในหนั
นทาง
“งสืหนั
อเดินารุทางช
ด ”กปฎิ
อาจถู
กปฎิาประเทศต่
เสธเข้า างๆ
2. การขี
ดเขีดยเขีนหรื
อประทั
บเครืบเครื
่ องหมายอื
่นใดในหนั
งสื องสืเดิอนเดิทาง
ถือว่ถืาอ“ว่าหนั
อเดิงนสืทางช
ด ” ารุ
อาจถู
เสธเข้
ประเทศต่
างๆ หรื อถูห้กามเข้
Blacklist
ห้ามเข้
้ นอีก
หรื อถูก Blacklist
าประเทศนั
ก
้ นอีาประเทศนั

➢
➢
➢

หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

