อิตาลี - สวิสเซอร์ แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส (9วัน 6คืน)
สายการบินไทย (THAI AIRWAYS: TG)
สายการบิน
ไทย แอร์ เวย์ (TG)

เทีย่ วบินขาไป
TG 944
BKK-FCO
เทีย่ วบินขากลับ
TG 931
CDG-BKK
( *** หากมีการเปลีย่ นแปลงไฟลท์ จะแจ้ งให้ ทราบอีกครั้ง )
พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยอาหารร้ านพิเศษ และเมนูสุดดีลกั ซ์

00.01 – 05.55
12.30 – 06.00

ไฮไลท์ของโปรแกรม
- บินตรง กรุ งเทพ-โรม / ปารีส-กรุ งเทพ พร้ อมสะสมไมล์ การบินไทย 50% / รวมค่ าวีซ่าครั้งแรกฟรี!
- พักโรงแรม 3-4 ดาว (พัก อิตาลี 2 คืน / สวิส 1 คืน / ฝรั่งเศส 3 คืน )
- เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!
อิตาลี : กรุ งโรม ชมนครวาติกนั สนามกีฬาโคลอสเซี่ ยม นํ้าพุเทรวี่ บันไดสเปน หอเอนปิ ซ่า เมืองเวนิ ส ล่องเรื อกอนโดล่า
สวิส : เมืองลูเซิ ร์น เมืองหลังคาแห่งทวีปยุโรป ชมยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมวิวแบบ 360 องศา
ฝรั่งเศส: ผ่านชมจัตุรัสทรอคาเดโร ประตูชยั หอไอเฟล ช้อปปิ้ งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยตต์ และถนนชองป์ เอลิเซ่
พระราชวังแวร์ ซายส์ พิเศษ ล่ องเรือบาโต ปารีเซียง ชมความสวยงามของปารีสสองฝั่งแม่ นาํ้ แซนต์ (รวมค่ าเรือ)
- ช้ อปปิ้ ง!! เทรนด์ แฟชั่นล่ าสุ ดที่ ย่ านบันไดสเปน ห้ างแกลอรี่ลาฟาแยตต์ และถนนชองป์ เอลิเซ่
- ลิม้ รสความอร่ อย อาหารท้ องถิ่นขึน้ ชื่อ สปาเก็ตตีห้ มึกดํา และ เมนูหอยเอสคาร์ โก้ พร้ อมไวน์

กําหนดการเดินทาง
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เดือน
ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60
วันแรก
21.00 น.
วันทีส่ อง

วันที่
3-11 ตุลาคม
28 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม
24 ธันวาคม-1 มกราคม , 26 ธันวาคม -3 มกราคม

ราคาท่านละ
89,900.89,900.94,900.-

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
กรุ งโรม (ประเทศอิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - นํา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกนั - เมืองฟลอเรนซ์
(-/L/D)

00.01 น.
05.55 น.

บินลัดฟ้ าออกเดินทางสู่ กรุ งโรม (ประเทศอิตาลี) โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 944
เดินทางถึงท่าอากาศยานเลโอนาร์ โด ดา วินชี ฟี อูมีชีโน-กรุ งโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 5 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ กรุ ง
โรม (ROME) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่ างตอนกลางของประเทศ
มีประวัติศาสตร์ แห่งจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง 2,000 ปี มีคาํ พูดที่วา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม ” เพราะ
นอกจากจะมีสถาปั ตยกรรมอันยิง่ ใหญ่แล้ว โรมยังเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ ของโลก ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์
เนมมากมาย เช่น ARMANI, VERSACE และ FERRE นําท่านสู่ หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุ งโรม สนามกีฬา
โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)ได้รับเลือกให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็ นสถานที่ต่อสู ้
ของนักรบต่างๆ จุผชู้ มได้ถึง 50,000 คน ถือเป็ นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กบั สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่อีก
มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากจุดที่เห็นวิวโคลอสเซี ยมกันแบบเต็มๆ ชม นํา้ พุเทรวี่ (TREVI
FOUNTAIN) เป็ นสถาปั ตยกรรมบาร็ อกที่บ่งบอกถึงความหรู หราโอ่อ่าและความมีอาํ นาจนํ้าพุเทรวีแ่ ห่งนี้ เริ่ ม
เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงจากภาพยนตร์เรื่ อง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นักท่องเที่ยวที่มาชมนํ้าพุ
เทรวีแ่ ห่งนี้มีความเชื่อว่า หากโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้งหนึ่ง (ท่านสามารถลิม้ ลอง
ไอครีมโฮมเมด เจลล่าโต้ ต้ นตําหรับสไตล์อติ าเลีย่ นได้ ทนี่ ี่) นําท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ที่ยา่ น
บันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรี ยกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้ๆ กับบริ เวณนั้น
ปั จจุบนั เป็ นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านชม
นครรัฐวาติกนั (VATICAN CITY) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เป็ นศูนย์กลางของศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก และเป็ นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่ งเป็ นประมุขสู งสุ ดแห่งศาสนา ชมความ
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คํ่า
วันทีส่ าม

อลังการของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ (SAINT PETER'S BASILICA) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตกแต่งอย่างโอ่
อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลักเพียต้า (PIETA) ผลงานชิ้นเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย
แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั ทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์
สมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) เมืองที่ได้รับ
การขนานนามว่าสวยงามอีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของศิลปะเรเนอซองส์อีกด้วย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (2)
ทีพ่ กั IH HOTELS FIRENZE BUSINESS หรือเทียบเท่า
เมืองฟลอเรนซ์ - วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองปิ ซ่ า หอเอนปิ ซ่ า - เวนิส เมสเตร้
(B/L/D)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (3)
นําท่านชม วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่ ( THE BASILICA DI SANTA MARIA DELL FIORE) ชมความ
ยิง่ ใหญ่ของสัญลักษณ์ประจําเมือง วิหารแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสี มาใช้ในการ
ก่อสร้าง ทั้งสี ชมพู สี เขียว และสี ขาว ซึ่ งนํามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม จากนั้นนําท่านสู่ จตุรัสเดลลาซิ ญญอ
เรีย (PIAZZA DELLA SIGNORIA) ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของรู ปปั้ น
เดวิด ผลงานที่มีชื่อเสี ยงของไมเคิล แองเจโล่ นําท่านชม สะพานเวคคิโอ (PONTE VECCHIO) สะพานเก่าแก่
ที่สุดของเมือง เป็ นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทําลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปั จจุบนั กลายเป็ น
จุดชมวิวแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาํ คัญของเมือง จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า ( PISA) เมืองที่เต็มไป
ด้วยสถาปั ตยกรรมที่เป็ นมรดกโลก ให้ท่านได้ถ่ายรู ป คู่ หอเอนปิ ซ่ า สิ่ งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1174 ชาวโลกรู ้จกั กันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์ เอก กาลิเลโอ และอีกสิ่ ง
หนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือ เขาได้พิสูจน์วา่ ของสองชิ้นซึ่ งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อย
ลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เว
นิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเมืองท่าโบราณและเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
ทีพ่ กั SMART HOTEL HOLIDAY หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่

เมืองเวนิส - จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค - DOGE PALACE - คลองใหญ่ - สะพานริอลั โต้ - เมืองลูเซิร์น (SWISS)
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(B/L/D)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (6)
นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นําท่านล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิส
เดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทน
ถนน” นําท่านลงเรื อเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค (ST. MARK'S SQUARE) จัตุรัสที่ข้ ึน
ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค (ST. MARK’S BASILICA) เป็ นฉากหลังสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ผ่านชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวัง
เดิม “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และ
สะพานริอลั โต้ (RIALTO BRIDGE) งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้านสถาปั ตยกรรม
จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือกอนโดล่า** (หมายเหตุ ราคาทัวร์ นี้ ไม่ รวมค่ า ล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจ
กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติก และช้อปปิ้ ง
สิ นค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้วมูราโน่ตน้ ตํารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ ซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจาก
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลาง
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (7) พิเศษ!! เมนู SEAFOOD / 3 COURSE / BLACK INK SPAGHETTI

คํ่า
วันทีห่ ้ า

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป ” ถือเป็ นเมือง
ตากอากาศที่โด่งดังของสวิสเซอร์ แลนด์และยังมีความสําคัญในด้านการก่อกําเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้
ตั้งอยูต่ รงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่ พนั ธรัฐ โดยจะถูก
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง (8)
ทีพ่ กั HOTEL IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า
เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)
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(B/L/D)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (9)
นําท่านถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์รูปสิ งโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ
ซื่อสัตย์ และเสี ยสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น สะพานคาเปล (CHAPEL
BRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มี อายุกว่า 600 ปี ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง
ประวัติศาสตร์ ของประเทศได้เป็ นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื่อ
ดัง เช่น บุคเคอเรอร์ , กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) เมือง
ที่ถือได้วา่ ใจกลางที่สุดของยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็ นธรรมชาติในเขตชนบทของ
สวิส มีบา้ นน้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สีขาว และปลูกดอกไม้หลากสี สันตามหน้าต่างสลับกับ
ท้องทุ่งสี เขียวขจี โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ล้วนแต่เป็ นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน บนยอดเขา เมนูอาหารพืน้ เมือง (10)
นําท่านขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส บนความสู งระดับ 10,000 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลาง
ของประเทศ ประทับใจกับกระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ที่มีอยูเ่ พียงสองแห่งในโลก กระเช้ าหมุนรอบตัวเองให้ ท่านได้
ชมวิว360 องศา ยอดเขาทิตลิสเป็ นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นําท่านสัมผัสกับถํ้านํ้าแข็ง GLACIER
GROTTO ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถํ้านํ้าแข็งที่หาชมได้ไม่
ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิ มะในลานกว้าง ชมธาร
นํ้าแข็งที่ทบั ถมกันมานานนับพันปี บนความสู ง 3,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ด้วย ICE FLYER
CHAIRLIFT และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีเพียงแห่งเดียวที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับปุยหิ มะ SNOW
TOYS AT TITLIS GLACIER PARK จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่ง
แคว้นเบอร์ กนั ดีที่มีความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ในเรื่ อง
ของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็ นอีกเมืองที่มีความ
เกี่ยวพันกับคริ สต์ศาสนาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีโบสถ์คริ สตจักรจํานวนมากตั้งอยูภ่ ายในเมือง และยังมี
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (11)
ทีพ่ กั HOTEL IBIS STYLES DIJON CENTRAL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ก

กรุ งปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัย - หอไอเฟล – ถนนชองป์ เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโต ปารีเซียง
(B/L/D)
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เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (15)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์ กนั ดีที่มีความสําคัญด้า น
ประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ในเรื่ องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรม
เกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็ นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริ สต์ศาสนาเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากมีโบสถ์คริ สตจักรจํานวนมากตั้งอยูภ่ ายในเมือง และยังมีสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (16)
เดินทางถึง มหานครปารีส หนึ่งในเมืองหลวงที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้ าํ สมัย นครหลวงแห่งแฟชัน่ การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ ”
เมืองในฝันที่เปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์ที่รอคอย นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่ งจากจุดนี้ท่านจะสามารถ
ถ่ายรู ปคู่กบั หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดในโลก (หมายเหตุ ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่ านใดสนใจกรุ ณาติดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ ) นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็ นอนุสรณ์สถานที่
สําคัญในกรุ งปารี ส ดังคําพูดที่วา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ ประตู ” ตั้งอยูก่ ลางจัตุรัสชาร์ ล เดอ โกล หรื อเป็ นที่รู้จกั กัน
ในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ย่านชองป์ เอลิเซ่ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฝรั่งเศสที่
ทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่าน
ล่องเรือบาโต ปารีเซียง (BATEAUX PARISIENS) เพื่อชมสถานที่สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนต์
โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารี ส
โดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง (17)
ทีพ่ กั HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด
กรุ งปารีส - พระราชวังแวร์ ซายส์ - ห้ างแกลเลอรี่ลาแฟแยตต์
(B/L/D)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (15)
นําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึ่ งอยูห่ ่างจากจุดศูนย์กลางของปารี สไป
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้อง
ฮอลล์ออฟมิลเลอร์ , ห้องนโปเลียน , แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น
ไปชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนํารู ปแบบการจัดสวนแพร่ หลายไปทัว่ โลก อิสระให้ท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้ (ปิ ดทุกวันจันทร์ )
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (16)
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คํ่า

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ( GALERIES LAFAYETTE)
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันแบบเต็มๆ พบสิ นค้าเทรนด์ปารี สล่าสุ ด เช่น
LOUIS
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงนํ้าหมอแบรนชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่าง
มากมาย และร้านสิ นค้า
บริการอาหารคํ่า (17) พิเศษ!! เมนู หอยเอสคาโก้ + ไวน์ ท่านละ 1 แก้ว

ทีพ่ กั HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า
วันทีแ่ ปด

กรุ งปารีส – กรุ งเทพฯ
(B/-/-)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (18)
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่
สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อทํา TAX REFUND
12.30 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 931
วันทีเ่ ก้า

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)
(-/-/-)

06.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อิตาลี - สวิสเซอร์ แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส (9วัน 6คืน)
กําหนดการเดินทาง
เดือน
ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60

วันที่

ราคา
89,900.89,900.94,900.-

3-11 ตุลาคม
28 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม
24 ธันวาคม-1 มกราคม , 26 ธันวาคม -3 มกราคม

** คณะเดินทางได้ เมือ่ มีผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป **
อัตราค่ าบริการ / ท่านละ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 6 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
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อัตราค่ าบริการ / ท่านละ

ธันวาคม 60
94,900.94,900.92,900.15,900 -.

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 6 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้ นกัน
และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมี
ความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมใน
กรณีทอี่ าจมีการแยกห้ องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ อาจจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ ีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีทมี่ ีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่าง
อาบนํา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่ าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
** ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลือ่ นไม่ ได้ ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่วงหน้ าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตั๋ว )
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์ โดยคํานึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้าเป็ นหลัก
อัตรานีร้ วม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยืน่ ครั้งแรก
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่ งระหว่างนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทที่ ่านประสงค์ จะนั่งเรือ (ถ้ ามี)
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
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ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ เป็ นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สําหรับกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ าทิปพนักงานขับรถ (5 ยูโร / คน / วัน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นนํ้าใจในการบริ การ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้น
การจองและชําระเงิน
ชําระค่ามัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
จองโดยอัตโนมัติ ชําระส่ วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ กต็ ่ อเมื่อไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย
20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ ครบจํานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผ้ รู ่ วมเดินทางในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้ าง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์ อนื่ ให้ ถ้าท่านต้ องการ
ในการยืน่ ขอวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ มีหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมตั ิวซี ่าขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่ งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่
น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถาน ทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครั้ง หากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร)
หากท่านส่ งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง (ค่ามัดจําตัว๋ กับสายการบินหรื อหากทางบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการ
ออกตัว๋ แล้วทางบริ ษทั ฯจะหักค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กบั ทางบริ ษทั ฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋ เครื่ องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรี ยกเก็บ ค่ามัดจําในต่างประเทศ โดยส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผูท้ ี่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่วา่ จะเป็ นประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และสําหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ต หรื อจะหลบหนีเข้าเมือง หรื อใช้
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เอกสารปลอมประกอบการยืน่ วีซ่า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ มาแล้วไม่วา่ บางส่ วนหรื อเต็ม
จํานวนและทางบริ ษทั ฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการตามกฎหมาย
สําหรับผูเ้ ดินทางที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การไม่ คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด ยกเว้นหากเกิดเหตุ จําเป็ น สุ ดวิสัย และทางบริ ษทั ฯ จะขอดําเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการยืน่ วีซ่าจะถูกระบุเป็ นสถิติของทางบริ ษทั ฯ กับทางสถานทูต
หมายเหตุอนื่ ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ
จําเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรื อการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึง ในกรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่ และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้ โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน
และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู้ ดินทางได้รับเป็ นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
หรื อออกประเทศ ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
เอกสารสํ าหรับการยืน่ วีซ่า (ผู้เดินทางทุกท่ านต้ องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้ มือกับสถานทูตทุกกรณี)
 พาสปอร์ ต ต้องอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2
หน้าหากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศเชงเกนหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการ
ง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
 รู ปถ่ ายสี พืน้ หลังสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน)
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรื อ 3.5x4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 รู ป
ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
 สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ
 สํ าเนาสู ติบัตร กรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
o กรณี เดินทางกับบิดาหรื อมารดาท่ านใดท่ านหนึ่ง ต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดาหรื อมารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ อง
แสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่งได้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอื่น ทั้งบิดาและมารดาต้องแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อ และความสัมพันธ์ของ
บุคคลนั้นกับครอบครัวด้วย
ยืน่ เรื่ องทําจดหมายยินยอม ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตรารับรองราชการอย่างถูกต้อง
พร้อมแนบสําเนาหน้าพาสปอร์ตหรื อสําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรื อ
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มารดาหรื อผูป้ กครอง (กรณี บิดามารดา หย่าร้าง/เสี ยชีวติ ต้องแนบ ใบหย่า/ใบมรณะ เพื่อเป็ นการยืนยัน รวมถึง
หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม)
 สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล
 สํ าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)
 หนังสื อรับรองการทํางาน
o พนักงานบริษัท / ข้ าราชการ หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั
หรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ฉบับจริง
ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางาน และช่วงเวลาที่ขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
o เจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์, หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุ รกิจส่ วนตัวไม่ได้จดทะเบียน ใช้จดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรู ปถ่ายสถานที่ทาํ งานอย่างน้อย 3-5 ใบ)
o นักเรียน / นักศึกษา หนังสื อรับรองจากสถานศึกษา หรื อ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น
o เกษียณอายุ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
o ผู้สูงอายุต้ งั แต่ 70 ปี ขึน้ ไป แนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุ ด ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทต่ อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
และฝากประจําทุกกรณี**
 กรณีออกค่ าใช้ จ่าย ผูท้ ี่สามารถออกค่าใช้จ่ายให้กนั ได้ มีดงั ต่อไปนี้
o มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ ง
o สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร
เพิ่มเติม เช่น สู ติบตั รบุตร สําเนาทะเบียนบ้านโดยมีที่อยูเ่ ดียวกัน)
o บริ ษทั ต้องมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางใน
จดหมายด้วย
***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกต้อง และตรงกันตามหน้าพาสปอร์ ต
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