อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรัง่ เศส 11 วัน
สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลันของเหล่
่
าศิลปิ น
หลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปิ ซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน
โรแมนติกราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยทีม่ ลิ าน เพลิดเพลินกับประเทศทีส่ วยทีส่ ุดอย่างสวิตเซอร์แลนด์ เทีย่ วเมือง
อินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชัน่ วัฒนธรรม
เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพธิ ภัณฑ์ลฟุ ร์ มีเวลาช้อปปิ้ งสบายๆ

ทัวร์สร้างชื่อ รับประกันคุณภาพ / ไม่เขียนบรรยายเกินจริง
สายการบิน
โรงแรม

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
-รับประกัน 100% / อิตาลีพกั 3 คืน ไม่รบี เกินไป, สวิสพักที่เดียว 2 คืน, ปารีสพักที่เดียว 3 คืน รวม 8 คืน
-ปารีส เน้นพักโรงแรมในเขตชัน้ ใน ไม่ตอ้ งฝ่ ารถติดเข้า-ออก (ปารีสรถติดมาก)
รถโค้ช
มาตรฐานยุโรป 40-48 ทีน่ งั ่ / ลิฟท์ข้ ึนหอไอเฟิ ล ชัน้ 2
เรือ
รวมค่าล่องแม่นาํ้ แซน ปารีส ใหญ่ สะดวกปลอดภัย / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เวนิ ส
รถไฟ
รถไฟด่วน TGV / รถไฟไต่เขาขึ้นจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE
อาหาร
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบพื้นเมือง และเอเชีย (เมนู เดอลักซ์)
มัคคุเทศก์
ชํานาญเส้นทางในยุโรปแน่นอน 100%
หมายเหตุ
โปรแกรมปรับปรุงวันที่หา้ ของการเดินทางเล็กน้อยแล้ว
ไฮไลท์หรือจุดเด่นของทัวร์
- เข้าชมภายในสนามโคลีเซียม
- เข้าชมภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ในนครวาติกนั
- ชมนํา้ พุเทรวี่ บันไดสเปน โรมันฟอรัม่
- ชมหอเอนปิ ซ่า เดินชมเมืองฟลอเร้นซ์ ชมโบสถ์กลางเมือง
- ล่องเรือกอนโดล่าไปตามลําคลองในเวนิส ชมจัตรุ สั เซนต์มาร์ค สะพานสะอื้น
- ชมมหาวิหารแห่งมิลานทีใ่ หญ่โตและสวยงาม
- ชมเมืองลูเซิรน์ และอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเทีย่ วดังของสวิตเซอร์แลนด์
- นัง่ รถไฟไต่เขาขึ้นชมและเล่นหิมะบนยอดเขาจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE ชมถํา้ นํา้ แข็ง

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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- นัง่ รถไฟด่วน TGV ทีม่ คี วามเร็วระดับต้นๆ ของโลก
- เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ลฟุ ร์ ชมภาพโมนาลิซ่าของจริง วีนสั ตัวจริง
- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ทย่ี ง่ิ ใหญ่อลังการ ครัง้ หนึ่งราชทูตจากอยุธยาเคยเขา้ ถวายสาส์นแด่
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
- ขึ้นหอไอเฟิ ล ล่องเรือแม่นาํ้ แซน
- ช้อปปิ้ งในร้านปลอดภาษี และห้างสรรพสินค้าลาฟาแยต
**มีเวลาสบายในสวิตเซอร์แลนด์ และในปารีส
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.20 น.

กรุงเทพฯ – โรม (อิตาลี) – เชียนเซียโน่ เทอร์เม่
บินตรงสู่กรุงโรม โดยเทีย่ วบินที่ TG 944 (เวลาทีย่ ุโรปช้ากว่าไทย 5-6 ชม. แล ้วแต่ฤดูกาล)

06.50 น.

เดินทางถึงกรุงโรม (ROME) นครหลวงของอิตาลีและอาณาจักรโรมันอัน

เทีย่ ง
บ่าย

เกรียงไกร ทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ใน
อดีต หลังพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นํ าท่านเข้าชมภายในโคลีเซียม
(COLOSSEUM) สนามประลองยุทธทัง้ คนและสัตว์ ประตูชย
ั พระเจ้า
คอนสแตนติน ชมโรมันฟอรัม่ ลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คสั แม็กซิมสุ สนามแข่งรถม้าศึกเบนเฮอร์
เยือนนครรัฐอิสระวาติกนั ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชม
ความยิ่ ง ใหญ่ แ ละงดงามตระการตาภายในโบสถ์เ ซนต์ปี เตอร์
(ST PETER’S BASILICA) ในนครวาติกน
ั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ชมเพียต้า
รูปแกะสลักหินอ่อนรูปพระแม่มาเรียประคองพระเยซูหลังถูกตรึงกางเขน
ฝี มอื ไมเคิลแองเจโร และแท่นบูชา ฝี มอื เบอร์นินี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมนํ้ าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ทีม่ าของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อนิ เดอะฟาวน์เท่น / THREE
COINS IN THE FOUNTAIN”

แลว้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องหนังและแฟชัน่ ชัน้ นําย่านบันไดสเปน

(SPANISH STEPS)

หรือเดินเล่นชมเมือง ชมจัตรุ สั นาโวนา จัตรุ สั ยอดนิยมของกรุงโรม ทีต่ งั้ ของนํา้ พุแห่ง
แม่นาํ้ 4 สาย ได้แก่ แม่นาํ้ คงคา, ดานู บ๊ , ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี ผ่านชมโรมันฟอรัม่ , สนามแข่งม้า

16.00 น.

แบบโรมัน, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ
ออกเดินทางสู่เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่

คํา่
หมายเหตุ

น่ารักๆ ของอิตาลี นําท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั GRAND ADMIRAL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองในโรงแรม (พร้อมไวน์ของแควน้ ทัสคานี)
หากตรงกับวันพุธ วันอาทิตย์ หรือวันสําคัญทางศาสนาคริสต์ จะสลับมาเทีย่ ววาติกนั ตอนบ่าย

(CHIANCIANO TERME

/ 1 ชม. 40 นาที) เมืองตากอากาศ
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วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

เชียนเซียโน่ เทอร์เม่ – ฟลอเร้นซ์ – ปิ ซ่า – ฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตอนเหนือของอิตาลี ผ่านย่านเกษตรกรรมอันสมบรู ณ์
ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและผ่านย่านชุมชนบนไหล่เขาของชาวอิทรัสคันที่สร้างเรียง
รายอยู่บนยอดเขา ชื่นชมชนบทอันสวยงามของอิตาลี สู่ฟลอเร้นซ์ (FLORECNE /
1 ชม. 20 นาที) เมืองถิ่นกําเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครัง้ หนึ่งมัง่ คัง่
รํา่ รวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็ นทีก่ าํ เนิดของศิลปิ นมีช่อื อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี,
ไมเคิล แองเจลโล เข้าสู่ใจกลางเมืองฟลอเร้นซ์ ชมจัตรุ สั พิอาสซ่า ซินญอเรีย ซึ่ง
เปรียบเสมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งทีม่ กี ารจัดแสดงงานปฏิมากรรมทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก เช่น เดวิดจําลอง, นํา้ พุ
เนปจูน ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของมหาวิหารประจําเมืองซานตามาเรียเดลฟิ ออเร หรือ DUOMO ที่
ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็ นหนึ่งในสามโบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ)
เดินทางสู่ปิซ่า (PISA / 1 ชม.) นําท่านชมและถ่ายภาพสวยกับหอเอนปิ ซ่า
(LEANING TOWER) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคประวัตศ
ิ าสตร์
จากนั้น เดิน ทางกลับ ฟลอเร้น ซ์ นํา เข้า ที่พ กั โรงแรม
HILTON
หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ฟลอเร้นซ์ – เวนิ ส (ล่องเรือกอนโดล่า) – เวโรนา
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางไปเวนิ ส (VENICE / 3 ชม. 20 นาที) เมืองสุดแสนโรแมนติก เมืองทีเ่ ป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์
และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็ นทุ่งเกษตรและบ้านเรือนแบบชนบททีส่ วยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านล่องเรือใหญ่สู่เมืองเวนิส ซึง่ เป็ นหมูเ่ กาะติดๆ กัน และเป็ นเมืองเดินเท้าไม่มยี านพาหนะใดๆ ทัง้ สิ้น ท่าน
จะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงาม
นําชมนครเวนิสบ้านเกิดของมาร์โคโปโลนักเดินทางผูย้ ่งิ ใหญ่ เวนิสมีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118
เกาะ คดเคี้ยวด้วยลําคลอง 170 คลอง โบสถ์ 120 แห่ง สะพานโค้ง 400 สะพาน รวมทัง้
สะพานสะอื้นทีโ่ ด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS) ผ่านชมพระราชวังดอร์จอันงดงาม, คุกมืดที่
เคยคุมขังคาสโนว่านักรักผูย้ ง่ิ ยง ก่อนนําท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของคลองแกรนด์คะนาล และชม
สะพานริอลั โต้ (RIALTO) สะพานเก่ าแก่ ก ว่า 400 ปี ท่ีอ อกแบบโดยไมเคิล แองเจโล ชมความงามของ
บ้านเรือนที่เก่าแก่ หลายร้อยปี เยี่ยมชมจัตุรสั เซนต์มาร์คอันกว้างใหญ่เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ ารัก
มากมาย นํ าชมโรงงานแก้วมูราโน่ ท่มี ีช่ือเสียงด้านงานแก้วลวดลายมาหลายศตวรรษ โดยช่างผูช้ าํ นาญงานจะ
สาธิตวิธกี ารเป่ าแก้วให้ท่านชม มีเวลาช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดิน หรือเดินเล่นชมเมือง หรือ
นัง่ จิบชา กาแฟ ริมคลองสบายๆ จากนัน้ นัง่ เรือกลับแผ่นดินใหญ่ จากนัน้ เดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA /
1 ชม. 20 นาที) เมืองดังแห่งนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ฝี มอื การประพันธ์ของเชคสเปี ยร์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าโรงแรมทีพ่ กั CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
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วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่ายๆ

คํา่

เวโรนา – มิลาน – ลูเซิรน์ – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นําชม
มิลาน เมืองผูน้ าํ ด้านแฟชัน่ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของ
ประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โต
มโหฬารและสวยอย่างมากมาย สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบ
โกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอ ริโอ
เอ็มมานู เอลทีส่ อง ทีเ่ ป็ นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนาม
กษัตริยท์ ท่ี รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทกุ วันนี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรียล์ โี อนาร์โด ดาวินชี่
หน้าโรงละครสกาล่า มีเวลาเดินชมเมืองและช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ โดยเส้นทางเจาะผ่านทะลุภูเขาและผ่านอุโมงค์
เซนต์กอทาร์คทีย่ าวถึง 17 ก.ม. ชมเมืองในแอ่งเขาสวยงามมากมายรายลอ้ มด้วยขุนเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะขาว
โพลน งดงามดัง่ ภาพที่ท่านเคยเห็นในปฎิทนิ ผ่านชมทะเลสาบโคโมและทะเลสาบลูกาโน่ ถึงลูเซิรน์
(LUCERNE) แวะถ่ายรู ปกับอนุ สาวรียส
์ งิ โต และสะพานไม้เก่าแก่ (KAPELL BRÜCKE) ริมทะเลสาบ
ลูเซิรน์ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ ก่อนเดินทางต่อจนถึงอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยกลาง
หุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ เข้าทีพ่ กั ROYAL ST. GEORGE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 25 นาที) เพือ่ ขึ้นรถไฟ
ไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึง่
ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม
ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จน
เดิน ทางถึง ยอดเขาจุง ฟราวยอร์ค 3,454 เมตร จากระดับ นํา้ ทะเล
(จุดสู งสุดที่รถไฟขึ้นถึง) และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF
EUROPE ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัด
สภาพภูมอิ ากาศ SPHINX แล ้วนําชมถํ้านํ้ าแข็งที่ได้รบั การขุดเจาะและ
ตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่น
สบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
ให้ท่านมีเวลาเต็มทีเ่ พือ่ เล่นหิมะและเก็บภาพทีร่ ะลึกบนลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
14.00 น.
นําท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี ไคลน์ไชเด็ค ที่ลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ
เมือ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ ทางรถไฟเสร็จแค่สถานีน้ )ี แล ้วเดินทางผ่านเมืองเวนเก้น
เมืองแสนสวย สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) จากนัน้ เดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่เมือง
อินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ (ร้านค้าส่วนใหญ่เปิ ดถึง 4 ทุ่ม)
16.30-19.00 น. อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่หอ้ ดัง, มีดพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นใน
เมืองอินเทอร์ลาเก้น
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูวส์ วิส และสเต็ก (หมูหรือเนื้อ)

วันที่หก
เช้า
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วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
12.56 น.
15.37 น.

คํา่

อินเทอร์ลาเก้น – มูลฮูส (ฝรัง่ เศส) – รถไฟด่วน TGV – ปารีส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่พรมแดนฝรัง่ เศสที่เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมของสวิสเป็ นทีต่ งั้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
เคมีขนาดใหญ่ท่มี ชี ่อื เสียงไปทัว่ โลก ด้วยว่าเมืองนี้อยู่รมิ แม่นาํ้ ไรน์ สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางเรือ ผ่าน
พรมแดนเข้าสู่ฝรัง่ เศส เดินทางต่อจนถึงเมืองมูลฮูส (MULHOUSE / 3 ชม.) ของฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ปารีส โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 2 ชม. 41 นาที) กระเป๋ าใหญ่ รถบัสนําไปส่งทีโ่ รงแรมในปารีส
เดินทางถึงปารีส (PARIS) มหานครทีผ่ ูค้ นใฝ่ ฝนั อยากมาเยือน รถบัส
ท้องถิ่นรอรับ นํ าท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี อาทิ นํา้ หอม
เครื่องสําอาง กระเป๋ า ปากกา ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย จากนัน้ นํ าท่านล่องเรือในแม่น้ํ า
แซน ชมความงาม 2 ฝัง่ นํา้ / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERIDIEN
ETOILE หรือ SOFITEL LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน 3 คืน ในตัวเมือง (มีเวลาสบายๆ)

หมายเหตุ

-เนื่องจากรถไฟ TGV จากมูลฮูส-เข้าปารีสมีนอ้ ย และบางช่วงไม่วง่ิ หากเต็มหรือทีน่ งั ่ ไม่พอ หรือไม่วง่ิ บริษทั
จะเปลีย่ นเป็ นขึ้นจากสตราสบูรก์ -เข้าปารีส แต่โปรแกรมทุกอย่างทีป่ ารีสเหมือนเดิม จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
-ปารีส เราเน้นโรงแรมในเขตชัน้ ใน ซึง่ ราคาจะแพงกว่าทัวร์ทไ่ี ปนอนนอกเมืองไกลๆ / ถ้านอน 2 คืน เท่ากับได้
เทีย่ วปารีสและช้อปปิ้ งแค่ 1 วันเท่านัน้ เพราะวันแรกมาถึงเย็นแล ้ว ไม่พอแน่นอน

วันที่แปด
เช้า

ปารีส (พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมนครปารีส ชมจัตรุ สั คองคอร์ด สถานที่ตงั้ เครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัย
ปฏิวตั ใิ หญ่ฝรัง่ เศส ค.ศ. 1789 โรงละครโอเปร่า ประตูชยั
นโปเลียน ถนนแฟชัน่ ชองป์ เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบัน
การทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคย
ทรงศึกษา จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชัน้ นํ า
ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่หอ้ รวมถึง
LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ชอ้ ปปิ้ ง
สามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้ งอยู่กลางเมือง
มีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากและร้านกาแฟดังๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวัง
แวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของ
พระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รบั ฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็ นที่เซ็น
สัญญาสงบศึกสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ชมศิลปะลํา้ ค่าและภาพเขียนเทพเจ้า
ต่างๆ ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมูพ่ ฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ ์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ยุโรปสเปเชียล B (จุงฟราว) TG / 11 วัน หน้ า 6

ปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ – ชมโมนาลิ ซ่า – มองต์มาร์ท)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ลฟุ ร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวัง
หลวงแห่งฝรัง่ เศส ปัจจุบนั เป็ นสถานทีเ่ ก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะ
ทัง้ จิตรกรรม สมบัตลิ าํ้ ค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนสั ตัว
จริง มัมมีจ่ ากอียปิ ต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มพี พิ ธิ ภัณฑ์
ศิลปะทีไ่ หนใหญ่กว่านี้อกี แล ้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เนื้อหรือปลา)
นํ าท่านขึ้นชมวิวบนหอไอเฟิ ล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของ
กรุงปารีส นําท่านเที่ยวชมย่านมองต์มาร์ท (MONTMARTRE) นัง่
รถรางไฟฟ้ าขึ้นชมโบสถ์พระหฤทัยอันศักดิ์สทิ ธิ์ (SACRÉ COEUR)
และชมความงามของปารีสจากมุมสูง ย่านมองต์มาร์ทสมัยก่อนจะเป็ น
ย่านทีศ่ ิลปิ นและจิตรกรอิสระมารับจ้างวาดรูปและขายงานศิลปะ จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเพิ่มเติม หรือเที่ยว
เพิม่ ตามเวลาที่เหลือ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารฝรัง่ เศสแบบเดอลักซ์ / เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั

วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

- เนื่องจากหอไอเฟิ ลเปิ ดการจองทางอินเตอร์เน็ต หากระบบปิ ดหรือจองไม่ได้ **ต้องไปเข้าคิวเท่านั้น หากคิว
ยาวมากเกินไป อาจหาโอกาสมาขึ้นตอนกลางคืน เราอยู่ 3 คืน มีเวลา
-เนื่อ งจากขณะนี้ (7 มกราคม 2563) พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ไ ด้ล ดจํานวนการรับจองกรุ๊ปทัว ร์ และเปิ ดให้จ อง
(ในระบบคอมพิวเตอร์) ถึงเดือนมิถนุ ายน 2563 ได้ถูกนักฉวยโอกาสเข้าไปจองเพื่อนํามาปล่อยขายเก็งกําไร
๋ ย่ วแต่เข้าชม
ซึง่ ตัวแทนของเราในปารีสกําลังสืบหาเพือ่ ขอซื้อต่อ หากไม่สามารถหาได้ บริษทั จะใช้ระบบซื้อตัวเดี
พร้อมกัน จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

วันที่สิบ
เช้า
09.00 น.
13.40 น.

ปารีส – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทําเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธกี ารตรวจคนออก
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 931

วันที่สิบเอ็ด
05.55 น.

กรุงเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

 ยุโรปสเปเชียล B / 11 วัน..05/03/63

วันเดินทาง

// 2-12, 7-17, 14-24, 21-31 พ.ค. // 4-14, 18-28 มิ.ย., 25 มิ.ย.-5 ก.ค.
// 16-26 ก.ค., 22 ก.ค.-2 ส.ค. // 6-16, 20-30 ส.ค.
// 3-13, 17-27 ก.ย. // 1-11, 8-18, 15-25 ต.ค., 22 ต.ค.-1 พ.ย., 29 ต.ค.-8 พ.ย.
// 5-15, 19-29 พ.ย., 3-13, 10-20 ธ.ค.
// 26 ธ.ค.-5 ม.ค.
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อัตราค่าบริการ ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี.. / ช่วงสงกรานต์ที่ปารีสมีงานแฟร์ใหญ่ โรงแรมดีแพงมาก
พ.ค.
มิ.ย. ก.ค./ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย./
26 ธ.ค.
รายการ
3/10 ธ.ค.
113,000 118,000
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
96,000 101,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่
(มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
91,000 95,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่
(ไม่มเี ตียงเสริม)ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ 21,000 21,000
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี )
- คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ช่ือและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้
(ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็ นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่ นๆ
- ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุ ญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กําหนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะแห่งซึ่ง
อาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี-ของสวยงามที่มีช่ือเสียงของประเทศนี้ จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดีเดินเพลินๆ)
- เนื่ องจากความหนาแน่ นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลีดงั นั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะ
คับแคบบ้างในความรูส้ กึ ของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทําความเข้าใจ
-อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทําความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว+)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจํา ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อน่ื
*บริษทั ต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมา เพือ่ ความชัดเจนและถูกต้อง (ไม่ได้อยากเรื่องเยอะ)

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย) - ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าขึ้นหอไอเฟิ ล
- ค่าเข้าชมโคลีเซียม
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าเรือที่เวนิ สและปารีส 20 ยูโร และ 10 ยูโร
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั เิ หตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมี
การปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มาก
ทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล ้เคียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
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- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงินและ
เวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย/ เพือ่ ความปลอดภัย/ เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
เท่านัน้ แต่ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ล ้วเช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลง
ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีรอ็ กและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้า
ว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้าม
สวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร
ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้ว
ทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
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3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละ
สถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน และวันที่ออกหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน 30
วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารสัญญาเช่าร้าน เอกสารแสดงถึงอาชีพ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน ถ้า
ไม่มียอดเคลื่อนไหว ให้ไปทําการฝากหรือถอนเงินพร้อมทัง้ ปรับสมุดบัญชีก่อนที่จะถึงวันนัดยื่นวีซ่า 7 วัน
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ ผู ้
รับรองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
7.1 ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
- ต้องไปขอหนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอที่พาํ นักอยู่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก
ฉบับจริงเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนา
หนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
- ต้องนําหนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ ฉบับจริงเท่านัน้ ไปแปลเอกสารทีก่ รมการกงสุลแจ้งวัฒนะ
พร้อมให้กรมการกงสุลรับรองเอกสาร ถึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
7.2 กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่
เพียงผูเ้ ดียว
สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาและทํางาน อยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนิ นเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่ตนเองพํานักอยู่เท่านั้น
หมายเหตุ สําหรับผูท้ ่ถี อื หนังสือเดินทางต่างชาติ จะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 7-15 วันทําการ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายืน่ วีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

