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ล่องเรือแม่น ้ำโซน, โรน, คำมำร์ก (ฝรั่งเศส) 10 วัน  7 คืน 
ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี แห่งลุ่มน ้ำโรน Crosi Europe MS Rhone Princess 

                         โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) 
 

ลียง - แซ็ง เอเตียน - มำกง - เทร์ว ู- เวียนน ์- อำร์ลส ์- อำวีญง - วีวีเย - ตูร์นอง  

 
(พิเศษ!! รำคำนี รวมทัวร์พำเที่ยว, WIFI บนเรือ, อำหำร, เครื่องดืม่) 

ขอสงวนสิทธิ์หำกเรือมีกำรปรับเปลี่ยนท่ำเทียบเรือ ซึ่งทำงทัวร์จะท้ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 

เรือแม่น ้ำ Croisi Europe MS Rhone Princess      เส้นทำงล่องเรือแม่น ้ำโซน, โรน, คำมำร์ก (ฝร่ังเศส) 

         
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 3,300 บำท 

ไม่รวมค่ำ Gratuities หรือ Service fee บนเรือ ประมำณ 70 ยูโรต่อทำ่น 
ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์และคนขับรถ 40 ยูโร คิดเปน็เงิน 1,500 บำทต่อทำ่น ซ่ึงเรียกเก็บจำกอินวอยซส์ว่นเหลือ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ก้ำหนดกำรเดินทำงวันที่  11-20 ต.ค. 62         รำคำเพียง   89,900 บำท 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล ตุรกี - สนำมบินลียง ฝรั่งเศส - เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ำยรูปกับ
โบสถ์เซนต์ ชำร์ลส์ - เมืองลียง - เช็คอินขึ นเรือส้ำรำญ Croisi MS Rhone Princess - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เที่ยวชมเมืองลียง - ผ่ำนชม เพลซ เดอ เตอรัว - แวะถ่ำยรูปอำคำรศำลำกลำงเมืองลียง - ถ่ำยรูปโรงละครโอเปร่ำ - 
โบสถ์แซง นิเช่ - ชมมหำวิหำรเซนต์จอห์น - กลับขึ นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เที่ยวชมเมืองมำกง - ถ่ำยรูปสะพำนโรมันแซงต์โรลอง - เข้ำชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ - เที่ยวชมบริเวณเมือง
เก่ำ - กลับขึ นเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ เมืองเทร์วู - ถ่ำยรูปอำคำรรัฐสภำโบรำณ - เข้ำชมป้อมปรำกำรปรำสำท
เทร์วู - กลับขึ นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ เที่ยวชมเมืองเวียนน์ - เข้ำชมโบสถ์ แซงต์มอริส - กลับขึ นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
เมืองเรอมูแลงส์ - ถ่ำยรูปสะพำนโรมันปงดูว์กำร์ (มรดกโลก) - เมืองนีมส์ - เมืองอำร์ลส์ - เข้ำชมสนำมกีฬำโรมัน
โบรำณ - ชมโรงละครโรมัน และคริปโตปอรติคุส - ถ่ำยรูปโบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ - สุสำนอำลีสกอง 

วันที7่ 
เที่ยวชมเมืองอำวีญง - เข้ำชมพระรำชวังพระสันตะปำปำ - ถ่ำยรูปสะพำนอำวีญง (มรดกโลก) - กลับขึ นเรือ - 
ช่วงค่้ำ เรือเทียบท่ำ วีวีเย - เที่ยวชมเมืองวีวีเย - ถ่ำยรูปมหำวิหำรวีวีเย - กลับขึ นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
ช่วงเช้ำอิสระพักผ่อน - ช่วงบ่ำยเรือเทียบท่ำ ตูร์นอง - ชมเมืองตูร์นอง - เข้ำชมปรำสำทตูร์นอง - กลับขึ นเรืออิสระ
พักผ่อน 

วันที9่ 
เรือเทียบท่ำ ลียง - อ้ำลำเรือล่องแม่น ้ำ - เข้ำชมมหำวิหำรนอเทรอ ดำม เดอ โฟวิเออ - โรงละครโบรำณโฟวิเออ - 
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน Republic Street - สนำมบินลียง - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล ตุรกี 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 

11 ต.ค. 2562   กรุงเทพมหำนคร  
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า 
12 ต.ค. 2562  อิสตันบูล - ลียง - แซ็ง เอเตียน 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1807 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
08.15 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  

เมืองทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวร์  และศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและการฟอกย้อม ผลิตเหล็กกล้าเจืออาวุธและกระสุน เป็นเมืองแรก ๆ ของฝรั่งเศสที่มีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม  
น่าท่านชม จัตุรัสชอง ชัวเรส จัตุรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ตั้งชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ นาย ชอง ชัวเรส 
นักการเมืองชาวฝรั่งเศสผู้ฝั่งใฝ่สังคมนิยม และต่อต้านความรุนแรงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกลอบสังหาร
ที่กรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) โบสถ์โรมันคาธอลิก 
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1912 เป็นอนุสรณ์แด่นักบุญ ชาร์ลส์ โบโรมิโอ (Saint Charles Boromeo) สมควรแก่เวลา
น่าท่านเดินทางกลับสู่เมืองลียง 

 
17.00 น. น่าท่าน เช็คอินขึ้นเรือส่าราญ Croisi MS Rhone Princess 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ : เรือจอดเทียบท่าค้างคืนในเมืองลียง ท่านสามารถออกมาเที่ยวยามค่่าคืนได้ 

 
 

13 ต.ค. 2562  ลียง - มำกง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 น่าท่าน เที่ยวชมเมืองลียง (Lyon) ซึ่ง องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.

1998  
 น่าท่าน ผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลียง โดยจัตุรัส

นี้ได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel de 
Ville) 

 น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน
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อาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่ที่สุดของเมืองลียง   
 น่าท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่า

การเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 สร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูก
ออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1993  

 ได้เวลาน่าท่านชม โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier church) อีกหนึ่งคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิค เป็นโบสถ์ที่
มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส่าคัญแห่งหนึ่งของเมืองลียง  

 จากนั้นน่าท่าน ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็น
โบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดย
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารแห่งนี้ คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษท่ี 14  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
13.00 น. เรือส่าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือลียง (Lyon) มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมากง (Macon) ระหว่างการ

เดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งแม่น้่าโรน 
19.30 น. เรือส่าราญเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองมากง 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ : เรือจอดเทียบท่าค้างคืนในเมืองมากง ท่านสามารถออกมาเที่ยวยามค่่าคืนได้ 

14 ต.ค. 2562  มำกง - เทร์วูร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 น่าท่าน เที่ยวชมเมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์ในแคว้นบูร์กอญ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก

ของฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้่าโรน และตั้งอยู่ใน
แคว้นเบอร์กันดี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม้ที่มีการจัดสวนอย่างสวยงาม น่าท่าน เดิน
ชมความน่ารักของเมืองมากง  
จากนั้นน่าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ที่สร้างทอดยาวข้าม
แม่น้่าโรน ได้เวลาน่าท่าน เข้าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึ่งเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้าง
ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 น่าท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งนี้  
จากนั้นน่าท่าน เที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของตัวเมืองเก่ามากง อีก
เมืองสวยแห่งลุ่มแม่น้่าโรน ได้เวลาน่าท่านกลับสู่เรือส่าราญ 
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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%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
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12.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเทร์วู อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้่าโซน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
16.00 น. เรือส่าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืงเทร์วู 
 น่าท่านเที่ยวชม เมืองเทร์วู (Trevoux) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้่าโซน น่าท่านเที่ยวชมท่าเรือ Rue du Port ซึ่งมีหมู่

อาคารโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15-16  
 จากนั้นน่าท่าน ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old Parliament) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18-19 น่าท่าน

ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาประจ่าเมือง (Clock Tower) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 
 จากนั้นน่าท่าน เข้าชมป้อมปราการปราสาทเทร์วู (Trevoux’s fortified castle) ซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่สร้าง

ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ใช้เป็นป้อมปราการเพ่ือป้องกันการรุกรานของศัตรูในอดีต จากนั้นให้ท่านได้มีโอกสาร
เดินเล่นภายในเมืองที่ยังคงเสน่ห์แห่งเบอร์กันดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 

18.30 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
19.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเวียนน์ 
15 ต.ค. 2562  เวียนน์ - ล่องเรือชมแม่น ้ำโรน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 น่าท่าน เที่ยวชมเมืองเวียนน์ (Vienne) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้่าโรน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่แห่งแคว้นอิซเร่ และ

เคยเป็นเมืองแห่งอาณาจักรโรมันโบราณอีกด้วย น่าท่านเที่ยวชมเมืองเวียนน์ และสถานที่ส่าคัญทาง
ประวัติศาสตร์โรมันโบราณ ไม่ว่าจะเป็น ปิระมิดโรมันแห่งเวียนน์, ศาลาว่าการแห่งเมืองเวียนน์  
จากนั้นน่าท่าน เข้าชมโบสถ์ แซงต์มอริส (St. Maurice Cathdral) โบสถ์เก่าแก่ประจ่าเมืองเวียน ได้เวลาน่าท่าน
แวะถ่ายรูปกับ Roman Temple หรือ Temple of Augustas and Livia เป็นวิหารโรมันโบราณซึ่งยังคงสภาพ
ได้อย่างงดงาม 

 
11.30 น. น่าท่านกลับสู่เรือส่าราญ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
12.00 น. เรือส่าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองเวียนน์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองอาร์ลส์ ระหว่างการเดินทางท่าน

จะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งแม่น้่าโรน แนะน่าให้ท่านขึ้นไป
ถ่ายรูปวิวสองฝั่งแม่น้่าโรน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณ ริมน้่า หรือ บ้านเรือน 
ตลอดจนหมู่อาคารหลากหลายแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

16 ต.ค. 2562  อำร์ลส์ - เรอมูแลงส์ - นีมส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 น่าท่านเดินทางสู่ เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

เมืองเล็กๆ ในจังหวัดการ์ แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  
น่าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันปงดูว์การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน้่าโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิ
โรมัน สร้างพาดผ่านแม่น้่าการ์ดง เป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งน้่าของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพ่ือ
ส่งน้่าจากจากเมืองอูว์แซ็ส นักประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยสะพานแห่ง
นี้จัดเป็นสะพานส่งน้่าที่สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง รองจากสะพานส่งน้่า
แห่งเซโกเบีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ได้เวลาน่าท่านเดินทางกลับสู่เมืองนีมส์  
น่าท่านเที่ยวชม เมืองนีมส์ (Nims) ซึ่งเป็นเมืองทีม่ีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมัน 
นอกจากนี้เมืองนีมส์ยังเป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ส่าหรับสิ่งทอ น่าท่านชม 3 โบราณสถานที่ส่าคัญแห่งเมือง
นีมส์ คือ อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ (Arena), วิหารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) 
ซึ่งสถานที่ทั้งสามยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ได้ถูกเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส" เลยทีเดียว  ได้
เวลาน่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้่าโรน (Rhone river) ใน

จังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานส่าคัญที่มีมาตั้งแต่ยุค
สมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมือง
อาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  
น่าท่าน เข้าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) 
ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์ส่าหรับคนนั่งชมการแสดง
ต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ 
จากนั้นน่าท่าน ชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ
กันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มาก
แห่งหนึ่งของเมือง  
จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วง
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ศตวรรษท่ี 3 สร้างข้ึนในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของ
เมืองอาร์ลส์ อีกด้วย จากนั้นน่าท่านชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of Alyscamps) ซึ่งเป็นสุสานที่มีขนาด
ใหญ่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสุสานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกก็ว่าได้ โดยสุสานโรมันโบราณแห่งนี้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมากเยือนมากพอๆกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆในเมือง ภายในสุสานมีโบสถ์ยุคกลาง อย่างโบสถ์ Saint 
Honoratus และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพัง  

 
18.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
 หลังอาหารอิสระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ : เรือจอดเทียบท่าค้างคืนในเมืองอาร์ลส์ ท่านสามารถออกมาเที่ยวยามค่่าคืนได้ 
17 ตุลำคม 2562 อำวีญง - วีวีเย 
04.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.00 น. น่าท่าน เที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นพรอว็องซาลป์

โกตดาซูร์ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้่าโรน เมืองอาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า "เมืองแห่งพระ
สันตะปาปา" เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 
1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่
เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีก่าแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์  

 น่าท่าน เข้าชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับ สะพานอาวีญง ซึ่งยัง
อยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995  

 
11.30 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
12.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง สู่ท่าเรือเมืองวีวีเย (Viviers) 
 อิสระให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้่าโรน และเมืองเล็กๆ ตลอดจนธรรมชาติอันสวยงาม 

http://www.cruisedomain.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%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%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1309
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
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%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1995
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

20.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือวีวีเย (Viviers) 
 อิสระให้ท่าน เที่ยวชมเมืองวีวีเย (Viviers) อีกเมืองเล็กน่ารักๆแห่งลุ่มแม่น้่าโรนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  
 น่าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวีวีเย เรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งวีวีเย เป็นอาสนวิหารในนิกาย

โรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของมุขนายก ประจ่ามุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
4  สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งนี้ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปีค.ศ. 1906  (เนื่องจากเรือจอดเทียบท่าเพียง 30 นาที) 

18 ต.ค. 2562  วีวีเย - ตูร์นอง 
05.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีวีเย สู่ท่าเทียบเรือเมืองตูร์นอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งแม่น้่าโรน 
แนะน่าให้ท่านขึ้นไปถ่ายรูปวิวสองฝั่งแม่น้่าโรน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณ ริมน้่า 
หรือ บ้านเรือน ตลอดจนหมู่อาคารหลากหลายแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
12.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือตูร์นอง 
 น่าทา่นเที่ยวชมเมืองตูร์นอง (Tournon) อีกหนึ่งเมืองสวยแห่งลุ่มน้่าโรน และเป็นเมืองที่เลื่องชื่อในการปลูกองุ่น

และท่าไวน์ในแถบลุ่มแม่น้่าโรนอีกด้วย น่าท่านชมเมืองโบราณอีกแห่งของฝรั่งเศส  
 จากนั้นน่าท่านเข้าชมปราสาทตูร์นอง (Tournon Castle) ซึ่งเป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 10 และได้

สร้างเพ่ิมเติมในส่วนปีกตะวันตกในสมัยศตวรรษที่ 14 นอกจากนี้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมในศิลปะแบบเรเนอ
ซองส์ในสมัยศตวรรษท่ี 15 น่าท่านเข้าชมความสวยงามของตัวปราสาทท่ีตั้งตะหง่านริมแม่น้่าโรน สมควรแก่เวลา
น่าท่านเดินเล่นและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเมืองตูร์นอง 

 
18.00 น. น่าท่านกลับสู่เรือส่าราญ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
 วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่่าคืนนี้ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่ากระเป๋าลง 

http://www.cruisedomain.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%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._1906
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 จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูก
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท่าการช่าระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองตูร์นอง สู่ท่าเรือเมืองลียง 
19 ต.ค. 2562  ลียง - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - อิสตันบูล  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลียง (Lyon) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.00 น. น่าท่านเชคเอาท์ออกจากเรือส่าราญ 
 น่าท่าน เข้าชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหาร

เก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน 
2 สไตล์คือ แบบโรมันและไบเซนไทน์ นอกจากนี้มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยังถูกรวมให้เป็นศูนย์กลาง
ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998  
จากนั้นน่าท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมันโบราณถูกสร้าง
ขึ้นถัดจากเนินเขา โดยโรงละครมีที่นั่งส่าหรับผู้ชมถึง 10,000 คน ปัจจุบันโรงละครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก 
รวมไปถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งสตรีท

ขนาดใหญ่ที่สุดในลียง และยังมีห้างร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
15.30 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนามบินลียง (LYS) เพ่ือเชคอินและท่า Tax Refund  
18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK1810 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
22.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
20 ต.ค. 2562  กรุงเทพมหำนคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่่า, อาหารเช้า 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

 VS190319 

Page 10 of 17  

ค้ำแนะน้ำ  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตรำนี ไมร่วม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 3,300 บำท 
ไม่รวมค่ำ Gratuities หรือ Service fee บนเรือ ประมำณ 70 ยูโรต่อทำ่น 

ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์และคนขับรถ 40 ยูโร คิดเปน็เงิน 1,500 บำทต่อทำ่น ซ่ึงเรียกเก็บจำกอินวอยซส์ว่นเหลือ 
อัตรำค่ำบริกำร บำทต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 11-20 ตุลำคม 2562 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ ห้องมีหน้ำต่ำง Panorama cabin) ท่านละ 89,900 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีห้องพักแบบ Panorama Cabin) 16,000 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  86,900 

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 21,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ  
(รำคำยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั น) 

85,000 - 110,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-LYS-IST-BKK) 22,000 

วีซ่าเชงเก้น  ไม่รวมค่าวีซ่า 3,300 บาท 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ น - ลง ตำมรำคำน ้ำมันที่ปรับขึ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริง 
ที่สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั น (คิด ณ วันที่ 7 มีนำคม 2562) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกเมือง 
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม 
อัตรำนี ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,300 บาท 
 ค่า Gratuities หรือ Service fee บนเรือ ประมาณ 70 ยูโรต่อท่าน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ 40 ยูโร คิดเป็นเงิน 1,500 บาทต่อท่าน ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรช้ำระเงิน  
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ หรือ 
   กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 70,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ (ส้ำหรับผู้เดินทำงพักเดี่ยว) หลังได้รับการ
ยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  พร้อมส่งส่าเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือส่าราญ) (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมำยเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน กอ่นการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท่าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล่าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้า หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท่า
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( 
ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส่าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไม่แนะน่าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้่าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่
น้อยกว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช้ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ้ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นฝรั่งเศส 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันท่าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ  
เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณำจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปให้ครบตำมที่สถำนฑูตฯร้องขอ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
หำกติดขัดในเรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรในข้อใด โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื นเป็นสีเทำ 

ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกับหน้ำวีซ่ำที่เคยได้)  
***ควำมสูงหน้ำผำกจนถึงคำง ต้องมีขนำดระหว่ำง 32-36 มม.เท่ำนั น*** 

3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
9. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท้ำงำน) ท้ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส่าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส่าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนั น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ่าเท่านั้น)  

 
ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 

จะต้องช้ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั น) 
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