#12120 ทัวรยุโรป อิตาล สวส
ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ข้นยอดเขาจงเฟ
รา ลองเรอแมนํ้าแซนน บิน QR

เทีย่ วมิลาน มีชื่อเสี ยงในด้ านแฟชั่นและศิลปะ พร้ อมถ่ ายรู ปกับมหาวิหารแห่ งมิลาน
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ ารัก และชมสั ญลักษณ์ ประจาเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่ าง คือ สะพานไม้ชาเปล
และ อีกสั ญลักษณ์ หนึ่งคือ สิ งโตหินแกะสลัก
พระราชวังแวร์ ซายส์ (มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ ละห้ อง ทีส่ าคัญเทีย่ วแบบ VIP ไม่ มตี ่ อคิว)
หอไอเฟล สั ญลักษณ์ ของประเทศฝรั่งเศสทีเ่ ป็ นทีร่ ู้จักกันทัว่ โลก
พิเศษ!! ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ ดอบซอสส้ ม/สเต๊ กเนื้อ/ปลา + ของหวาน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562
วันที่หนึ่ง
17.00 น.
20.45 น.
วันทีส่ อง
06.35 น.

กรุ งเทพฯ – มิลาน
 คณะผูเ้ ดิ นทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ กรุ งมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 833 / QR 123 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
มิลาน – เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ ลาเค่ น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) หรื อ มิลาโน่ มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ ศิลปะ และเครื่ องหนัง เป็ นเมืองแห่ง
แฟชัน่ สาคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน มิลาน เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอม
บาร์ เดียในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมี
ชื่อเสี ยงเกี่ยวกับประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผ้า
ไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์ มิ
ลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่ า นา
ท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรื อ มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่สมบูรณ์แบบ
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่ มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
กว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรี ยวจานวน 135 ยอด
และมีรูปปั้ นหิ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหาร
มีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่ งตั้งเด่นเป็ น
สง่าอยู่ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรี ยก วิหารดูโอโม่ ว่า
เป็ น วิหารทีส่ ร้ างเลียนแบบเม่ น นาท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็ม

มานูเอล ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยว์ คิ เตอร์

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้ ิ เริ่ มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรี ยข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1
ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ซี่ ที่อยูใ่ นบริ เวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ ม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึง
ทะเลสาบสี่ พนั ธรัฐ นาท่านชม สะพานไม้ ชาเปล สั ญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นาท่าน ชม
อนุสาวรีย์สิงโต
สั ญลักษณ์ของความซื่ อสั ตย์และกล้าหาญของชาว
สวิสเซอร์ แลนด์
ที่เสี ยชีวติ ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกัน
พระราชวังในคราวปฏิวตั ิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบ่ นหน้าผาหิ น หรื อ ช้อป
ปิ้ ง นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็ นต้น
หรื อเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็ นต้นนา
ท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองอินเทอร์ ลาเค่ น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ ,
สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารักสร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิ โนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
และยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย
อิสระอาหารค่า
 พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
อินเทอร์ ลาเค่ น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาคณะออกเดิ นทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่ บ้ านกริ นเดลวาลด์ กรุ น เพื่อนาท่ านขึ้นรถไฟ สาย
จุ งฟราวบาห์ เนน ระหว่างการเดิ น ทางท่ านจะได้ช มวิวทิ วทัศ น์ แบบ
สวิสเซอร์ แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง
ในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่ วงฤดู ใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อย
ใหญ่ปลู กแบบน่ ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่ กระจัดกระจาย
แทะเล็ม หญ้าอยู่ทวั่ บริ เวณ ลาธารน้ าธรรมชาติ เล็กๆที่ ใสสะอาดและ
ฉากหลังที่ มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทาให้คณะได้รับ
ความประทับใจเป็ นอย่างยิง่ พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง
แห่ งแอลป์ แล้ วเปลีย่ นเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็กรถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้
ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ ถึง สถานีรถไฟที่สูงทีส่ ุ ดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา

ซึ่ง มีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสู งสุ ดคือลานน้ าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคน
บอกว่าที่ นี่สวยงามดุ จดิ นแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ ปกคลุ มด้วยหิ มะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001
อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน ชม ถา้ น้าแข็ง1,000 ปี ที่สร้างโดยการเจาะธาร
น้ าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชมน้ าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิ มะที่ลานพลาโต
Plateau และไม่ ค วรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ ท าการไปรษณี ยท
์ ี่ สูงที่ สุดในโลกพร้ อมซื้ อของที่ ระลึ กต่างๆตาม
อัธยาศัย...
เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดที ี่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน
้ เมือง สไตล์ ฝรั่งเศส )
 พักค้ างคืน ณ OCEANIA LE JURA หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันทีส่ ี่
เช้ า

ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซ้ าทาง
เดิมผ่านเมืองเวนเก้น เมืองที่สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม แวะเปลี่ยนรถไฟ
ที่สถานีไคลน์ไชเด็คซึ่งบริ เวณสถานีน้ ี ล้นเกล้ารัชกาลที่5
เคยเสด็จมาแล้ว
จนกระทัง่ ถึงเมืองเลาเท่ นบรุ นเน่ น
(LAUTERBRUNNEN) จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชข้าม
พรมแดนของ สวิสเซอร์ แลนด์- ฝรั่งเศส เดินทางผ่านทุ่ง
ราบอันกว้างใหญ่สู่เขตแคว้นเบอร์ กนั ดี ที่มีการปลูกต้นมาสต้าเพื่อนามาผลิตมาเป็ น มัสตาร์ ด อีกทั้งยังเป็ นแหล่ง
ผลิตไวน์ช้ นั ดีของประเทศฝรั่งเศส เดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง ซึ่ งเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีต
เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์ กนั ดีชมอาคารบ้านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์

ดิจอง – ล่องเรื อบาตามูซ – ประตูชัย – ชมเมืองปารีส – ถนนชองป์ เซลิเซ่ (ประเทศฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองปารีส จนกระทัง่ ถึงกรุ งปารี ส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุบ่ นแม่น้ าแซนน์
บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี ส
มหานครซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม
ของทุ่งดอกเรบซี ด,ไร่ องุ่น,และหมู่บา้ นชนบทของฝรั่งเศสจนกระทั้งเข้าสู่ เมืองปารี ส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อบาตามูซ เพื่อล่องเรื อแม่ นา้ แซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กนั
บนดาดฟ้าเรื อชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารี ส
ชมสถานที่
สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่
สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ตลอดทางท่านจะได้
ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารี สได้ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์ , ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้
(ในกรณี ที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสู งกว่าปกติหรื อมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุด
งาน เป็ นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้) จากนั้นนาท่าน

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

ไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ให้ท่านเดินชมชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบถนน
ราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ ชื่อก้องโลก
อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก ในการชมความสวยงามของกรุ งปารีส
ทีพ่ กั Campanile Roissy Invest Hotel หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
พระราชวังแวร์ ซายส์ – โบสถ์ นอร์ ทเธอดาม – หอไอเฟล
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ ละห้ องข้ อมูลแน่ นปึ๊ ก ทีส่ าคัญเทีย่ วแบบ VIP ไม่ มี
ต่ อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชม
ความอลังการของพระราชวังซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หรา
วิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล,
ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระ
โรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่ องราวและความเป็ นมา
ของอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ นอร์ ทเธอดาม ซึ่ งตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันตกของกรุ งปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารเริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1163 ระหว่างรัชสมัยพระเจ้า
หลุยส์ที่ 7 โบสถ์น้ ีได้รับการบรู ณปฎิสังขรณ์โดยเออเซน วียอเลต์-เลอ-ดุก ผูเ้ ป็ น
สถาปนิกคนสาคัญคนหนึ่งของฝรั่งเศสการก่อสร้างเป็ นแบบกอธิ คเป็ นมหาวิหาร
แรกที่ถูกสร้างในลักษณะนี้ และการก่อสร้างก็ทาต่อเนื่ องมาตลอดสมัยกอธิ ค ประติมากรรม และหน้าต่างปรดับกระ
จกสี ราวปี ค.ศ. 1790 ระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส โบสถ์ก็ได้รับความเสี ยหายอย่างหนัก
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทาลายไปมาก มหาวิหารได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
ครั้งใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่ถูกทาลายได้ เวลานัด
หมาย นาท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็ นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็ นจุดที่สวยที่สุดและสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน หอไอเฟลเป็ นหอสู งสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ
กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสู ง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อ
เป็ นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ท่ามกลางเสี ยงคัดค้านของ
ประชาชนในสมัยนั้นว่า รู ปทรงน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็ นที่สุด หารู ้ไม่วา่ อีกไม่กี่สิบปี ต่อมา หอเหล็กสู ง 324 เมตร
น้ าหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองที่คนทัว่ โลกอยากมาเห็น ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ ด สถานที่
สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็ นลานประหารที่ต้ งั กิโยตินซึ่ งคร่ าชี วติ ผูค้ นนับ
พันในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789

รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่ านสามารถ เลือก สเต๊ ก
สไตล์ ฝรั่งเศส 1 อย่ าง อาทิเนื้อหมู/เนื้อวัว/เป็ ดอบซอส/ปลา พร้ อมจิบไวน์ ฝรั่ งเศส ตบท้ าย
ด้ วยของหวาน )

ทีพ
่ กั Campanile Roissy Invest Hotel หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)
วันที่หก
เช้ า

มงมาร์ ต – DUTY FREE – พีระมิตแก้ว – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ มงมาร์ ต บริ เวณนี้เป็ นเนิ นเขาเตี้ยๆ โดยมี มหาวิหารซาเกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูเ่ นินเขา ชาว
ปารี สเขาถือว่าเป็ นสัญลักษณ์สาคัญชิ้นหนึ่งซึ่งเชิดหน้าชูตาให้แก่ปารี สเท่าเทียม
กับหอไอเฟล ประตูชยั และมหาวิหารนอเตรอดาม มหาวิหารซาเกรเกอร์ สร้างขึ้น
ด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง ตรงกลางมียอดโดมสู งใหญ่ ส่ วนที่ต่าลงมาก็มีโดมบริ วาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กล้อมรอบอยู่ โดมประธานตรงกลางมีความสู งไม่นอ้ ยกว่า
80 เมตร บริ เวณนี้สามารถมองเห็นนครปารี สปารี สในมุมมกว้าง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้ านปลอดภาษี เพื่อให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ
รวมทั้งเสื้ อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายรู ป พีระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์
เทีย่ ง
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้ เวลากับการช้ อปปิ้ งสิ นค้ าต่ างๆ ได้ อย่างเต็มที่
ให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์
เนมทุกยีห่ อ้ รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและ
โรงละครโอเปร่ า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้ งอยูก่ ลางเมืองมีอาคารบ้านเรื อนสวยงามมาก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอร์ โกล เพื่อทาการเช็คอิน และทา TAX REFUND
22.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
วันทีเ่ จ็ด
กรุ งเทพฯ
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ
อิ ต าลี สวิ ต เซอร์ แลนด์ ฝรั่ ง เศส 7 วั น 4 คื น

QATAR AIRWAYS
อัตราค่ าบริการ

วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

59,888

8,500

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่ าน***

สาหรั บท่ านที่เป็ นมุ สลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญทีท่ ่ านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์ แล้ว
2) ในกรณีที่ท่านไม่ สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษั ทแจ้ งไว้ ทาให้ วันยื่นวีซ่าเหลือน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง ท่ านจะต้ อง
จ่ ายเงินค่ าวีซ่าเพิ่มท่ านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวั แทนยื่นวีซ่าด้วย
ตัวท่านเองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30 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, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เหตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้ องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโรต่ อท่ าน

6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 18 ยูโร)
***กรุ ณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการ
เดินทางไม่ น้อยกว่า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดิ นทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
• ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดาเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้ าออกตั๋วมาแล้วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารไม่ ของท่ านไม่
น่ าเชื่ อ ถื อ / มี ก ารปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทั น เวลานั ด หมายตามที่ ส ถานทู ต ก าหนด (มาสาย) / ไม่ รั บ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน

• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษ ทั ฉะนั้ นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป คอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
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 ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่ มี เหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนทีส่ ถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ ายวีซ่าฝรั่ งเศส
รู ปถ่ายวีซ่าสาหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้นื หลังสี ขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุ ดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่า รู ปถ่ ายยื่นวีซ่า จะต้ องมีลกั ษณะถูกต้ องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์ การการบินพลเรื อนระหว่ างประเทศ) ตู้
ถ่ ายรู ปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้ บริการแก่ ท่านอยู่ทภี่ ายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่ าย

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

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน)
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า (สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ: จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล, ตาแหน่ง, วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.) (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พร้ อมนาเล่มจริง
มาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
▪ เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย 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 นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้

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

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

