
 

11 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน + ฝร่ังเศส 

 
10 – 20 เมษายน 2566 

 119,900 บาท   
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขบัแล้ว) 

(พกับนเรือ 4 คืน, พักโรงแรม 5 คืน..... กรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน) 
 

มิลาน (พักค้าง 1 คืน) – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – โรม – เนเปิลล์ - อายคัโซ่ (เกาะคอร์ซิก้า)  
เจนัว - ตูริน - ชาร์โมนิกซ์ – อนัซี – มากง - ซาร์ลง ซูร์โซน - ดิจอง  
ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) – ช้อปป้ิงจุใจทั้งแบรนด์เนม และ เอาท์เลต 



 

10 เม.ย. 2566  กรุงเทพมหานคร - มัสกตั - มลิาน 
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเท่ียวบินสู่
กรุงมสักตั ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมสักัต แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน (ใช้
เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
11 เม.ย. 2566  มิลาน – เจนัว - ปอร์โตฟิโน 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองท่า

แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยู่ในเขต จงัหวดัของเจนัว ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ย
ท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสน
น่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม 
โอบล้อมอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด น าท่านชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. 
Martin) ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร 
จากนั้นน าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และยงัเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  

 
 



 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเจนัว น าท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อนัเป็นท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอร์ชหรู เรือใบสี

ขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ ์สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวิจิตรคลา้ยย  ้าเตือนให้ระลึกถึง
ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ของชาวเมืองเจนวัคนน้ี          

15.30 น. น าท่านเช็คอินขึ้ นเรือส าราญ MSC Cruise “MSC SEASHORE” ด้วยระวางเรือขนาด 181,000 ตัน  พร้อม 
Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมใหบ้ริการบนเรือส าราญ 

 
19.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนวั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย กรุงโรม 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

12 เม.ย. 2566  โรม - ชิวิคตาเวคเคีย  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 



 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก จากนั้นน าท่านชมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น
มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนตปี์เตอร์บา
ซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  
(อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์
พอลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนท่ีตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทับของพระ
สันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึงนคร
รัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดรั้บการ
ออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่ านเดินทางกลับ สู่ท่ าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย น าท่ านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 
Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมีการสร้างก าแพงลอ้มรอบปราสาท 
เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้นใกลก้บัท่าเรือและใช้เป็น
ป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งน้ี
ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนัโบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งน้ีมีความหนากว่า 6 
เมตร อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญ่ในการสร้างป้อมปราการท่ียงัคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคีย 



 

15.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
19.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 
13 เม.ย. 2566  เนเป้ิล – ปอมเปอ ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเป้ิล ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่าน เขา้ชม

พิพิธภณัฑป์อมเปอี เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวไวอ้ย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) 
มีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีแน่นขนดัไปดว้ยร้านคา้, ตลาด และห้องแถว นอกจากน้ียงัมีสนามกีฬา, 
โรงละคร, วิหาร, โรงอาบน ้ าสาธารณะ, หอนางโลม เมืองปอมเปอีสูญหายจากหนา้ประวติัศาสตร์ อนัเน่ืองจาก
ถูกทบัถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปีค.ศ. 79 หลงัการขุดส ารวจในศตวรรษท่ี 16 ภาพ



 

ชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปี ไดป้รากฏแก่สาธารณะชน น าท่านชมสภาพของเมืองท่ีขุดคน้ขึ้นมาบ่งบอก
ถึงร่องรอยความเจริญและความยิง่ใหญ่ของเมืองน้ีในอดีต  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเป้ิล (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
และศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเป้ิล (Province 
of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเป้ิลตั้งอยู่
ท่ีชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเป้ิล (Naples Bay) ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ 
ภูเขาไฟ       วิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลจึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะ
บริเวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชมและถ่ายรูปกับ
จตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเป้ิล ตั้ งอยู่ใกล้ๆกับ
บ ริเวณ อ่าว  ซ่ึ งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่ าอาคารสถาน ท่ี ท่ี มีความส าคัญของเมือง น าท่ าน เข้าชม
พระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเนเป้ิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านักของกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หน่ึงในราชวงศท่ี์ส าคญัท่ีสุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิดให้เข้าชม ทาง
ทัวร์จะจัดหาโปรแกรมอ่ืนท่ีเหมาะสมให้แทน) อิสระให้ท่านไดมี้เวลาช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมืองเนเป้ิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่
อาคารเก่าแก่มากมายท่ียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 



 

 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบ เรือเนเป้ิล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิล เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือคอร์ซิกา้ (ประเทศฝร่ังเศส) 
 
14 เม.ย. 2566  อายัคโซ่ เกาะคอร์ซิก้า (ประเทศฝร่ังเศส) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

 
 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองอายคัโซ่ เกาะคอร์ซิกา ประเทศฝร่ังเศส 
 น าท่านเดินชมเมือง อายคัโซ่ (Ajaccio) เมืองท่าท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่มากเมืองหน่ึงของเกาะคอร์ซิกา ภายใน

เมืองเต็มไปด้วยจตุรัส และพลาซ่าต่างๆมากมาย นอกจากตวัเมืองท่ีสวยงามแลว้ อายคัโซ่ยงัมีท่าเรือเก่าแก่ 
ชายหาด และยอดเขาอันสูงชัน และยงัเป็นบ้านเกิดของนโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon Bonaparte) หรือ 
จักรพรรดินโปเลียนท่ี 1 นายพลผูมี้บทบาทส าคัญในการปฏิวติัฝร่ังเศส จอมจักรพรรดิท่ีมีช่ือเสียงก้อง
โลก  จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์จักรพรรดินโปเลียน ซ่ึงรูปป้ันตั้ งอยู่บนยอดสูงสุดของ
น ้ าพุ  จากนั้ นน าท่ านเข้าชม โบสถ์อายัคโซ่  (Cathedral of our lady of the assumption of Ajaccio) โบสถ์
โรมนัคาทอลิกเก่าแก่ประจ าเมือง สร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 แบบสไตลบ์าโรคและแมนเนอริส ซ่ึงโบสถ์
แห่งน้ีไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นหน่ึงในอนุสรณ์ประวติัศาสตร์ประจ าชาติของประเทศฝร่ังเศสดว้ย นอกจากน้ียงั
เป็นโบสถท่ี์จกัรพรรดินโปเลียนไดท้ าการท าศีลลา้งบาป ประจ าศาสนา เม่ือ 21 กรกฎาคม ค.ศ.1771 ดว้ย 

 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออายคัโซ่ (Ajaccio)  
20.00 น.  เรือออกเดินทาง เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเจนวั ประเทศอิตาลี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

15 เม.ย. 2566  เจนัว – ตูริน – ชาร์โมนิกซ์   
 



 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) น าท่านเช็คเอาทจ์ากเรือส าราญ 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองตูริน (Turin) เป็นอีกเมืองทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่ริมเเม่น ้ าโป เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ปีเอมอนเต นบัว่าเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานเเละมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ยโุรป 
เมืองน้ีเป็นฐานการผลิตหลกัของรถยนต์เเบรนด์สัญชาติอิตาลีอย่าง เฟียต อีกดว้ย น าท่านเท่ียวชมจตัุรัสซาน
คาร์โล สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษท่ี 17 โดยมีความน่าสนใจอยู่ท่ี อนุสาวรีย ์ของ เอมานูเอล ฟิลิเบอร์โต ดยุคแห่ง
ซาวอย ในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยยงัมี โบสถค์ู่ ท่ีมีลกัษณะเป็นเหมือนกบัประตูเมืองท่ีสวยงามอย่างมาก ซ่ึงทั้ง
สองโบสถ์นั้นก็คือ โบสถ์ซานตาคริสตินาและโบสถ์ซานคาร์โล โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าๆ ท่ีงดงาม
ลอ้มรอบอยู่ จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหารตูริน (Turin Cathedral) ซ่ึงตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากจตุัรัสซานจีโอวานนี
มากนกั โดยวิหารเเห่งน้ีสร้างขึ้นมาบนฐานของโบสถเ์ก่า 3 เเห่งดว้ยกนั เเละมีการเเบ่งออกเป็นสามส่วน โดยมี
ส่วนส าหรับเก็บรักษา ผา้ห่อพระศพแห่งตูริน ซ่ึงมีความเช่ือถือว่ากันว่าเป็นผา้ห่อพระศพของพระเยซูเม่ือ
พระองคส้ิ์นพระชนมจ์ากการถูกตรึงไมก้างเขน โดยผืนท่ีน ามาจดัเเสดงนั้นเป็นผืนจ าลอง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้น
เล็กๆท่ีอยู่ในประเทศฝร่ังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส และ อิตาลี น า
ท่านเท่ียวชมหมู่บา้นชาร์โมนิกซ์ เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตวัเอง มีทศันียภาพที่งดงาม
ต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการผสมผสานที่อยู่อาศยัของผูค้น
ในพื้นที่เขา้กบัร้านคา้ ร้านอาหาร และที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยวไดอ้ย่างลงตวั มีแหล่งชอปป้ิงส าหรับหาซ้ือ
ของฝากหรืออุปกรณ์ส าหรับการเล่นกีฬาตามฤดูกาล น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปในหมู่บา้นชาร์โมนิกซ์ 



 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Chamonix Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
16 เม.ย. 2566  ชาร์โมนิกซ์  - อนัซี - มงกง - ชาลง ซูร์ โซน – ดิจอง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัซี (Annecy) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของแควน้ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี 
(Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมืองอนัซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมือง
นั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีโดดเด่นของเมืองเน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณ 
(Annecy Castle) จากศตวรรษท่ี 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง  น าท่านถ่ายรูปกับปาเลส์เดอไลล ์
(Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์ของเมืองอนัซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดของ
ฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสร้างขึ้นในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปทรงสามเหล่ียมคลา้ยหัวเรือ
โบราณท่ีทอดสมออยู่ในแม่น ้ าและถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ในปี 1900 จากนั้นน าท่านถ่ายรูป



 

กบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกและเป็น
อนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันมหาวิหารแห่งน้ีได้
กลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์  
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัโซเนลวัร์ในแควน้บูร์กอญ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกของฝร่ังเศส เมืองน้ีเป็นเมืองเลก็ๆ แต่แฝงดว้ย
มนตเ์สน่ห์ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโรน และตั้งอยูใ่นแควน้เบอร์กนัดี เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 
โดยเฉพาะสวนดอกไมท่ี้มีการจดัสวนอยา่งสวยงาม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

 น าท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint 
Laurent Roman Bridge) ท่ีสร้างทอดยาวข้ามแม่น ้ าโรน ได้เวลาน าท่านเข้าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ 
(Eglise Saint Pierre) ซ่ึงเป็นโบสถใ์จกลางเมืองสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 18 น าท่านเขา้ชมความสวยงามและ
ความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเท่ียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น ้าโรน น าท่านเดินทางสู่เมืองชาลง ซูร์ โซน (Chalon Sur 
Saone) (ระยะทาง 58 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เป็นเมืองเล็กอีกเมืองท่ีตั้งริมแม่น ้าโซน (Saone) 
ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองต ์กงเต ของฝร่ังเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝร่ังเศสตะวนัออก และเป็นอีก
เมืองท่ีถูกยึดครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณ น าท่านเท่ียวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหา
วิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 11 แลว้เสร็จสมบูรณ์ในสมยัศตวรรษท่ี 18 และไดมี้การบูรณะในสมยัศตวรรษท่ี 19 มหาวิหารแห่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D


 

น้ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนตแ์ห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งน้ียงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เม่ือปี ค.ศ. 1903 อีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Dijon Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
17 เม.ย. 2566  ดิจอง - ปารีส – ช้อปป้ิง La Velle Village Outlet 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) นครหลวงแห่ง

แฟชัน่ชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพสอง
ขา้งทาง และ อาคารบา้นเรือน รวมถึงหมู่บา้นในแถบชนบทของประเทศฝร่ังเศส 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมาย 
อาทิ เช่น  ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอ่ืนๆ  อิสระให้
ท่านช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  น าท่านถ่ายรูปประตูชัยฝร่ังเศส(Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆ
ว่า Arc de triomphe de l’Etoile อ่านว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย 
ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2349 หลงัจากท่ีจกัรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ได้รับชัยชนะจาก
ยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 
2376-2379  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1903


 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Clichy Hotel Paris/ Mercure Paris La Defense **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
 

18 เม.ย. 2566 ปารีส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เนินเขามงมารตร์ เพื่อเขา้ชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred 
Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเท่ียวยอด
ฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบัน ้ าทะเล 129 เมตร เขา
แห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษท่ีสามารถเห็นวิวมุมสูงท่ีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความ
โดดเด่นส าคัญคือ สามารถเห็นหอไอเฟลตั้งอยู่กลางเมืองถา้มองจากจุดน้ี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทั้ง
กลางวนัและกลางคืน ส าหรับ มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวิหาร
ในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกท่ีถูกคดัเลือกจากสถาปนิก
ทั้ งหมด 77 รายเร่ิมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จส้ินลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี 
นอกจากน้ียงัเป็นสถานทม่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายต่อหลายเร่ืองรวมถึง Emily in Paris อีกดว้ย 

https://www.talontiew.com/montmartre/


 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่ แกลอร่ี ลาฟาแยต (Gallery Le Fayatte) ห้างสรรพสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าแห่งกรุงปารีสอิสระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงแบบเต็มๆ น าท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs 
Elysee) ยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสตน์ตัท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีผ่านไป
มา ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) 
ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชัยนโปเลียน (Arch de Triumph) ซ่ึงเป็นอนุสรณ์
สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามของกรุงปารีสตลอดริมแม่น ้าแซนต ์ 

 
 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Clichy Hotel Paris / Mercure Paris La Defense **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
19 เม.ย. 2566 ปารีส 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็น
พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็นพระต าหนักของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ช่วงปี 
ค.ศ.1682 ซ่ึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจนเปล่ียนเป็นพระราชวงัท่ีมีความ
อลงัการและสวยงาม โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ินราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกว่า 500 ลา้นฟรังก ์แต่งเติมดว้ย
งานสถาปัตยกรรมชั้นยอด ทั้งรูปป้ัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆได้
อยา่งลงตวัและประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.
1979 และปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และ
ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและ
เก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงาน
อนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานดา้นหน้า มีปิระมิดท่ีสร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ ท า
หนา้ท่ีเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์และกลายเป็นหน่ึงในจุดเชคอินของปารีส น าท่านถ่ายรูปหอไอเฟล 
หอคอยโครงสร้างเหลก็ตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์
ของฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ตั้งช่ือตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

สถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนคร
หลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟล
เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
โลกอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเตม็ 

17.30 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี WY132 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชัว่โมง) 
 

20 เม.ย. 2566  กรุงเทพฯ 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

11 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน + ฝร่ังเศส 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  10-20 เมษายน 2566 
  

อตัราค่าบริการ   10-20 เมษายน 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

119,900 

อพัเกรดเรือเป็นห้องมีระเบียง (Balcony) พกัหอ้งคู่ เพิ่มเงินท่านละ 8,000 

พกัเด่ียวเพิ่มเงินท่านละ (Based INS cabin) 21,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 109,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (WY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-MXP//CDG-BKK) 29,000 

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ ไม่รวมวีซ่าเชงเกน้ 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23/11/2022) ** 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่า Service fee ท่ีทางเรือชาร์ตเขา้ครุยส์การ์ดท่านละ 52 USD 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ฝร่ังเศส ท่านละ 4,700 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 



 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 



 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



 

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และ มียอดเงินไม่ต ่า
กวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ใหธ้นาคารประทบัตราทุกหนา้) 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  



 

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก  
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) 

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 


