
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือแมนํ้าโรน Arosa Cruise (ฝรั่งเศส) 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

A Rosa Stella River Cruise เรือลองแมนํ้าระดับพรีเมียม Premium  

ลียง - วีวีเย - ลาวูลเต - อารลส - อาวีญง - เวียน - แซ็ง เอเตียน - ลียง 

 (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวรพาเท่ียว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไมรวมวีซาเชงเกน) 

ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลีย่นทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 

 

 
 

เสนทางเดินเรือ ลองแมนํ้าโรน 

 
 

กําหนดการเดินทาง วันที่  24-31 ต.ค. 61         ราคา 82,500.- 
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สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 

แวะเปลีย่นเครื่อง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี - สนามบนิลียง ประเทศฝรัง่เศส - เที่ยวชมเมืองลียง - ถายรูปกับอาคาร

ศาลากลางเมืองลียง - โบสถแซง นิเช - ชมมหาวิหารเซนตจอหน - เชคอินขึ้นเรือลองแมน้ํา Arosa Stella Cruise - 

อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงบาย เรือเทียบทา วีวีเย - เมืองลาวูลเต - ถายรูปกับปราสาทลาวูลเต - ถายรูปกับมหา

วิหารวีวีเย - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 
เที่ยวชมเมืองอารลส - เขาชมสนามกีฬาโรมันโบราณ - ชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคสุ - ถายรูปกับ โบสถแซงต 

โทรแปงค - สุสานอาลสีกอง - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 เที่ยวชมเมืองอาวีญง - เขาชมพระราชวังพระสันตะปาปา - ถายรูปสะพานอาวีญง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา เมืองเวียน - เขาชมอารามแซงตซาแว็ง - เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถายรูปกับโบสถเซนต 

ชารลส - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 
อําลาเรือลองแมน้ํา - เรือเทยีบทาลียง - เขาชม มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ - โรงละครโบราณโฟวิเออ - 

ถนนคนเดิน Republic Street - สนามบนิลียง - แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

 

 

24 ต.ค. 2561   กรุงเทพมหานคร  

20.00 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.40 น. ออกเดินทางสู นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ช่ัวโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา 

25 ต.ค. 2561  อิสตันบลู - ลียง 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเปน TK 1807 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 

08.25 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

10.55 น. เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทาน เที่ยวชมเมืองลียง (Lyon) ซึ่ง องคการยูเนสโก (Unesco) ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.

1998 นําทานผานชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จัตุรัสขนาดใหญที่ต้ังอยูใจกลางเมืองลียง โดย
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จัตุรัสน้ีไดรับการออกแบบใหมอยางสมบูรณในป ค.ศ.1990 โดยศิลปน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel 

de Ville)  

 นําทานแวะถายรูปกับ อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน

อาคารแหงน้ีถือวาเปนหน่ึงในอาคารเกาแกที่ใหญที่สุดของเมืองลียง   

 นําทานถายรูป โรงละครโอเปรา (Opera house) อีกหน่ึงอาคารประวัติศาสตรที่ต้ังอยูตรงขามกับศาลาวา

การเมือง โดยอาคารถูกสรางขึ้นใน ชวงป ค.ศ. 1826 สรางขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และตอมาถูก

ออกแบบใหมอยางสมบูรณโดย Jean Nouvel โดยอาคารเปดขึ้นมาใหมในป ค.ศ.1993  

 ไดเวลานําทานชม โบสถแซง นิเช (St. Nizier church) อีกหน่ึงคริสตจักรที่ถูกสรางขึ้นในสไตลโกธิค เปนโบสถที่

มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม ปจจุบันเปนหน่ึงในอาคารที่ไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหน่ึงของเมืองลียง  

 จากน้ันนําทาน ชมมหาวิหารเซนตจอหน (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เปน

โบสถโรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถเกาจากศตวรรษที่ 6 โดย

สิ่งที่โดดเดนที่สุดของวิหารแหงน้ี คือ นาฬิกาดาราศาสตรจากศตวรรษที่ 14  

17.00 น. นําทาน เชคอินขึ้นเรือลองแมนํ้า Arosa Stella Cruise 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

21.00 น. เรือลองแมนํ้าเดินทางออกจากทาเทียบเรือลียง (Lyon) มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองวีวีเย (Viviers) 

 
 

26 ต.ค. 2561  วีวีเย - ลาวูลเต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

 เรือลองแมนํ้าลองแมนํ้าโรนและผานบานเรือนริมฝงแมนํ้า รวมถึงปราสาท, โบสถ อิสระใหทานไดชมและ

บันทึกภาพความสวยงามของบานเมืองที่ต้ังริมแมนํ้าโรน เรียกไดวาเปนทัศนียภาพที่ไมควรพลาดในการมา

ลองเรือแมนํ้าโรน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือลองแมนํ้า 

13.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือวีวีเย (Viviers) 
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 นําทานเที่ยวเดินทางสู เมืองลาวูลเต (La Voulte) ระยะทาง 45 ก.ม. ใชเวลาดินทาง 40 นาที นําทานถายรูปกับ

ปราสาทลาวูลเต (Chateau de la Voulte-sur-Rhone) ซึ่งเปนปราสาทที่สรางขึ้นในศิลปะแบบเรเนซองส และ

เปนฉากหลังของเมือง จากน้ันนําทานเดินเลนภายในเมืองลาวูเต ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองวีวีเย  

 อิสระใหทานเที่ยวชมเมืองวีวีเย (Viviers) อีกเมืองเล็กนารักๆแหงลุมแมนํ้าโรนทางตอนใตของฝรั่งเศส  

 นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารวีวีเย เรียกช่ือเต็มวา อาสนวิหารนักบุญวินเซนตแหงวีวีเย เปนอาสนวิหารในนิกาย

โรมันคาทอลิก เปนที่ต้ังของมุขนายก ประจํามุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 

4  สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหนักบุญวินเซนตแหงซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแหงน้ีไดขึ้น

ทะเบียนเปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตร เมื่อปค.ศ. 1906   

18.30 น. นําทานกลับสูทาเรือเมืองวีวีเย 

19.00 น.  เรือลองแมนํ้าออกเดินทางจากทาเรือเมืองวีวีเย มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองอารลส  

 อิสระใหทานไดพักผอน และ ผอนคลายอิริยาบถ หรือเก็บภาพความสวยงามของสองฝงแมนํ้าโรนจากดาดฟา 

27 ต.ค. 2561  อารลส  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

09.00 น. นําทาน เที่ยวชมเมืองอารลส (Arles) อีกหน่ึงเมืองประวัติศาสตรโบราณที่ต้ังอยูริมแมนํ้าโรน (Rhone river) ใน

จังหวัดบูชส-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแควนโพรวองซ (Provence) แควนที่อยูทางตอนใตของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองอารลสส เปนเมืองที่คอนขางมีความโดดเดนในดานของโบราณสถานสําคัญที่มีมาต้ังแตยุค

สมัยโรมาเนสก และดวยประวัติศาสตรอันยาวนานของเมืองน่ันเอง ที่เปนสาเหตุใหองคการยูเนสโกยกใหเมือง

อารลส เปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1981   

นําทาน เขาชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟเธียเตอร (Roman Ampthitheatre) 

ตึกรูปรางทรงกลมขนาดใหญ ที่สรางขึ้นประมาณ ชวงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรยสําหรับคนน่ังชมการแสดง

ตางๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกใหเปนมรดกโลกของเมืองอารลส  

จากน้ันนําทาน ชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งต้ังอยูใกลๆ

กันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจงและชมทางเดินใตดินสถาปตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเกาแกมาก

แหงหน่ึงของเมือง  

จากน้ันนําทานถายรูปกับ โบสถแซงต โทรแปงค (St.Trophime Church) เปนโบสถที่สรางขึ้นในชวงชวง

ศตวรรษที่ 3 สรางขึ้นในแบบของสถาปตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถแหงน้ีถือวาเปนโบสถแหงบิชอบคนแรกของ

เมืองอารลส อีกดวย  

จากน้ันนําทานชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of Alyscamps) ซึ่งเปนสุสานที่มีขนาดใหญที่ถือวาเปนหน่ึงใน

สุสานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโลกก็วาได โดยสุสานโรมันโบราณแหงน้ีมีนักทองเที่ยวเดินทางมากเยือนมากพอๆ

กับแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆในเมือง ภายในสุสานมีโบสถยุคกลาง อยางโบสถ Saint Honoratus และอ่ืนๆ ซึ่ง

ปจจุบันกลายเปนซากปรักหักพัง  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1906


     

     

 

 
 
 

 

 

 
12.30 น. นําทานกลับสูเรือลองแมนํ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

14.00 น. เรือลองแมนํ้าออกเดินทางจากทาเทียบเรือเมืองอารลส มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองอาวีญง 

 แนะนําใหทานขึ้นไปชมความสวยงามของเมืองริมฝงแมนํ้าโรน ระหวางการลองเรือสูเมืองอาวีญง 

18.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองอาวีญง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า  

28 ต.ค. 2561  อาวีญง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

08.30 น. นําทาน เที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เปนเมืองหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แควนพรอว็องซาลป

โกตดาซูรทางภาคใตของประเทศฝรั่งเศส ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าโรน เมืองอาวีญง ไดถูกขนานนามวา "เมืองแหงพระ

สันตะปาปา" เน่ืองจากในอดีตน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ต้ังแตปค.ศ. 1309 - ค.ศ. 

1423 ในชวงของการแตกแยกครั้งใหญของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยังเปนหน่ึงในไมก่ี

เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกําแพงเมืองเกาที่ยังอยูในสภาพสมบูรณ และยังมีศูนยประวัติศาสตร  

 นําทาน เขาชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากน้ันนําทานถายรูปกับ สะพานอาวีญง ซึ่งยัง

อยูในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก เมื่อปค.ศ. 1995  

 
11.30 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือลองแมนํ้า 

12.00 น. เรือเดินทางออกจากทาเทียบเรือเมืองอาวีญง สูทาเรือเมืองเวียน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

 เรือลองแมนํ้าลองแมนํ้าโรนและผานบานเรือนริมฝงแมนํ้า รวมถึงปราสาท, โบสถ อิสระใหทานไดชมและ

บันทึกภาพความสวยงามของบานเมืองที่ต้ังริมแมนํ้าโรน เรียกไดวาเปนทัศนียภาพที่ไมควรพลาดในการมา

ลองเรือแมนํ้าโรน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

29 ต.ค. 2561  เวียน - แซ็ง เอเตียน - ลียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

10.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองเวียน (Vienne) 

10.30 น. เรือออกจากทาเทียบเรือเมืองเวียนและลองสูเมืองลียง อิสระใหทานเก็บภาพความสวยงามของเมืองริมฝงแมนํ้า 

โบสถ ปราสาทริมแมนํ้าโรน และทัศนียภาพอันสวยงามย่ิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

13.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองลียง 

นําทานเดินทางสูเมืองเวียน (Vienne) ระยะทาง 34 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เปนจังหวัดที่มีช่ือ

เดียวกับแมนํ้าเวียนในแควนนูแวลากีแตน ประเทศฝรั่งเศส จังหวัดเวียนต้ังอยูทางตอนกลางออกไปทางตะวันตก

ของประเทศ โดยมีปวตีเยเปนเมืองหลัก เวียนเปนหน่ึงใน 83 จังหวัดเดิมที่กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 

1790 ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส จากบางสวนของจังหวัดปวตู, ตูแรน และแบรี   

นําทานเที่ยวชมเมืองเวียน และ เขาชมอารามแซงตซาแว็ง (Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe) เริ่ม

สรางราวกลางคริสตศตวรรษที่ 11 ในลักษณะสถาปตยกรรมโรมาเนสก ความสําคัญของอารามอยูที่จิตรกรรมฝา

ผนังจากคริสตศตวรรษที่ 11 และ 12 ที่ไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพที่ดีมาก สถานที่สําคัญคืออารามแซ็ง-ซา

แว็ง-ซูร-การต็องปซึ่งเปนแหลงมรดกโลก  

นําทานเดินทางสู  เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) เมืองทางตอนกลางคอนไปทางตะวันออกของประเทศ

ฝรั่งเศส เปนเมืองหลวงของจังหวัดลัวร และศูนยกลางอุตสาหกรรมสิ่งทอและการฟอกยอม ผลิตเหล็กกลาเจือ

อาวุธและกระสุน เปนเมืองแรก ๆ ของฝรั่งเศสที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม  

นําทานชม จัตุรัสชอง ชัวเรส จัตุรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ต้ังช่ือเพ่ือเปนอนุสรณแก นาย ชอง ชัวเรส 

นักการเมืองชาวฝรั่งเศสผูฝงใฝสังคมนิยม และตอตานความรุนแรงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกลอบสังหาร

ที่กรุงปารีสเมื่อป ค.ศ.1914  

แวะถายรูปกับโบสถเซนต ชารลส (St.Charles Cathedral) โบสถโรมัน     คาธอลิก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1912 

เปนอนุสรณแดนักบุญ ชารลส โบโรมิโอ (Saint Charles Boromeo) สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมือง

ลียง (ระยะทาง 63 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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


     

     

 

 
 
 

 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า  

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง 

 จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก

สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ

ชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

30 ต.ค. 2561  ลียง - ชมเมือง - ชอปปง - อิสตันบลู  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือลองแมนํ้า 

08.00 น. นําทานเชคเอาทออกจากเรือลองแมนํ้า 

 นําทานเขาชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหาร

เกาแกที่ถูกสรางขึ้นบนเขาในชวงระหวาง ป ค.ศ.1872-1884 ตัวอาคารถูกสรางขึ้นแบบสถาปตยกรรมผสมผสาน 

2 สไตลคือ แบบโรมันและไบเซนไทน นอกจากน้ีมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยังถูกรวมใหเปนศูนยกลาง

ทางประวัติศาสตรทั้งหมดของลียง และไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998  

จากน้ันนําทานชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมันโบราณถูกสราง

ขึ้นถัดจากเนินเขา โดยโรงละครมีที่น่ังสําหรับผูชมถึง 10,000 คน ปจจุบันโรงละครเปนสถานที่ทองเที่ยวหลัก 

รวมไปถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซึ่งเปนถนนชอปปงสตรีท

ขนาดใหญทีส่ดุในลียง และยังมีหางรานคาใหเลือกชอปปงมากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

15.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินลียง (LYS) เพ่ือเชคอินและทํา Tax Refund  

18.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK1810 (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

22.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สบิ กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา, อาหารเชา 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทาน

ในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
 

 

 

 

อัตราคาบริการ  (บาทตอทาน) งดแถมกระเปา 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 
24-31 ต.ค. 61 

ราคาผูใหญ (พักหองคู หองมีหนาตาง Outside cabin มีเพียง 3 หอง) ทานละ 82,500 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (คิดที่หองพักแบบ Outside Cabin ซึ่งเปนราคาเริ่ม) 7,000 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงเปดออกได Juliette Balcony  (ชั้น 2) 

(พักหองคู River -View Balcony มีเพียง 7 หอง) ทานละ 

5,000 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงเปดออกได Juliette Balcony (ชั้น 3) 

(พักหองคู River -View Balcony มีเพียง 4 หอง) ทานละ 

8,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  76,500 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,500 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ  

(ราคายืนยนัไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm เทานั้น) 

85,000 - 110,000 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (ผูใหญ)  (ไมรวมต๋ัว BKK-IST-LYS-IST-BKK) 23,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยื่นวีซา หักคาใชจาย ไมรวมคาวีซา 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่19 มกราคม 2561) ** 
 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือลองแมนํ้า (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกนิ 20 กก./ทาน) 
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 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกเมอืง 

 คา Gratuities หรือ Service fee บนเรือ  

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตางๆ 

 บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พรอมอาหารและเครื่องด่ืม 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกน ประมาณ 3,300 - 3,500 บาท 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  หรือ หลังไดรับการยืนยันกรุปออก

เดินทางแนนอน 

   สําหรับทานที่ ผูเดินทาง พักเด่ียว โปรดชําระมัดจํา ทานละ 50,000 บาท ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  หรือ 

หลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน 

พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ

เดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ(ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 75 

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับ

การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 25% 

* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจํา 50% 

* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน  

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS190118 

  Page 9 of 13  
 

 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซา

ในทุกกรณ ีไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกดิความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลกิการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 
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โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา

ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ี

จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) 

ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 
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 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง

ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได  
 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนฝรั่งเศส 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 5-7 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ  

เพ่ือขอย่ืนวีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพ่ิมเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มหีนาวางอยางนอย 2 แผน 

2. รูปถายสหีนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรปูตองเปนพืน้สีขาว (อยาถายเอง เพราะพืน้เปนสเีทา 

ใชไมได) หามสวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาทีเ่คยได)  

***ความสูงหนาผากจนถึงคาง ตองมีขนาดระหวาง 32-36 มม.เทานั้น*** 

3. สําเนาบัตรประชาชน  

4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

7. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

8. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบูิรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
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9. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  

10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 

ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา) 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุช่ือผูถูก

รับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ีโปรดแนบบัญชีออมทรัพย หรอืฝากประจําเทาน้ัน) 
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