Europe Classic Reroute

ิ ตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน
ฝรังเศส-สว
่
มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้าแซน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
ขึน้ เขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม
โดยสายการบินไทย

(TG)

ปารีส

เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรือ่ งแฟชัน่ สถาปั ตยกรรม และประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่ าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังทีย่ งิ ่ ใหญ่
ล่องเรือชมทัศนียภาพบนแม่น้ าแซน แม่น้ าสายหลักของนครปารีส พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีจากร้านค้า
ปลอดภาษี
แรงส์
เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรังเศส
่ เมืองแรงส์ตงั ้ อยู่ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของฝรังเศส
่ ราว 129 กิโลเมตร มีวหิ ารแห่งแรงส์เป็ นวิหารทีทรงคุ
่ ณค่าทางประวัตศิ าสตร์ของ
เมืองแรงส์ และยังได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อกี ด้วย
กอลมาร์
เมืองเล็กๆ ทีม่ บี รรยากาศทีส่ ดุ แสนโรแมนติคอีกแห่งหนึง่ ในฝรังเศส
่ มีบา้ นเรือนทีส่ วยงาม ได้รบั ฉายาเป็ น
Little Venice เนือ่ งจากมีสถาปั ตยกรรมแบบโบราณอ่อนช้อยและได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี
อิ นเทอร์ลาเก้น ทีต่ งั ้ ของยอดเขาทีไ่ ด้ชอื ่ ว่าเป็ น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ขึ้นสูย่ อด
เขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ าทะเล และเลือกซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกต่าง
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มิ ลาน

เวนิ ส

ปิ ซ่า
โรม

หรือ มิลาโน เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของอิตาลี มีมหา
วิหารทีงดงามโดดเด่
่
นและแหล่งช้อปปิ้ งแฟชันชื
่ อ่ ดังก้องโลก แกลเลอรี ่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ น
ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี มากว่า 100ปี
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรา่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค
เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานทีที่ เ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกนั มหาวิหารทีเ่ ป็ นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก
ชมรูปปั น้ และจิตรกรรมอันล้ าค่าโดยฝีมอื ของจิตรกรเอกชือ่ ดังก้องโลก

กำหนดกำรเดินทำง

21-29 ก.ย. / *19-27 พ.ย. / *3-11 ธ.ค.2561

วันแรก
21.00น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้ าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.05 น.

ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ าแซน-เวอร์ลิซี ่ (ฝรังเศส)
่
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG930

07.05 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ Charles de Gaulle สนามบิ นกรุงปารีส หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแวร์ซายส์ เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวัง
หรูหราชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานคร
ปารีส นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
ของโลกและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซายส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ
แห่งหนึ่งเท่านัน้ มีผคู้ นอาศัยอยูเ่ บาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรังเศส
่ เมื่อพระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่ า และ
ทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มา
ใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ ร
บรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรง
พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้า
สร้างพระตาหนักขึน้ มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพักชัวคราวเท่
่
านัน้ เมื่อ
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจ่ี ะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
ปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีการปรับปรุงพระตาหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้านฟรังค์
คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทาด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ น แบบ
อย่างศิลปกรรมทีง่ ดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นาเงินมาจากค่าภาษีอากรของ
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ราษฎรชาวฝรังเศส
่ ต่อมาจึงได้มกี องทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝรังเศส
่ กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปั จจุบนั พระราชวังแวร์
ซายส์ยงั อยู่ในสภาพดีและเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมได้ นาท่านชมภายในทีม่ กี ารแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้อง
บรรทม ห้องเสวย ห้องสาราญ เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนทีม่ ี
ชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ดุ ซึง่
เคยใช้เป็ น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครัง้ ที่
1 และใช้เป็ นทีล่ งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสในสงครามโลกครั
่
ง้ ที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ท่ี
14 ทรงทาการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์
อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทัง้ หมด 6,123 ภาพและงานแกะ
สลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยายจากมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระราชินรี วมทัง้ ห้องโถง
กระจกทีท่ ตู จากสยามได้เคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อน
เดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครทีค่ นทัวโลกใฝ่
่
ฝันอยากมาเยือน
กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางกลับเข้าปารีส นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ทีม่ ี
นักท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานทัง้ ศิลปะและสถาปั ตยกรรม
ทีส่ วยงาม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางของแฟชันที
่ ท่ นั สมัย นาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวยของหอคอย
ไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.
จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้ ของเสาหินโอเบลิ
สจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวาลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูป
ภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยูใ่ นกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิก
ชาวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานตัง้ แต่
สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเล
โอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ ใน
โลกและยังเป็ นสถานทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ ในกรุงปารีส จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าแซน
แม่น้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ และสถาปั ตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงาม
ต่างๆ จากนัน้ หากมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ น กระเป๋ า
เดินทางริโมวา, กระเป๋ าแบรนด์ดงั รวมถึงน้าหอมต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเมืองเวอร์ลซิ เ่ี พื่อนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวอร์ลิซี-่ แรงส์-กอลมาร์ (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ Reims เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรังเศส
่
เมืองแรงส์ตงั ้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศส
่ ราว 129 กิโลเมตรทางรถยนต์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชม เมืองแรงส์ Reims เป็ นเมืองทีต่ งั ้ ของมหาวิหารแรงส์ หรือ มหาวิหารนอ
เทรอดามแห่งแรงส์ เข้าชม มหาวิ หารแห่งแรงส์ Notre Dame Reims Cathedral ของประเทศฝรังเศส
่ ที่
เคยใช้ในพิธสี วมมงกุฎกษัตริย์ มหาวิหารทีเ่ ห็นในปั จจุบนั สร้างบนมหาวิหารเดิมทีถ่ ูกไหม้ไปเมือ่ ค.ศ.1211
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ทีพ่ ระเจ้าโคลวิสที่ 1 ผูถ้ อื กันว่าเป็ นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของ ฝรังเศสได้
่
ทาพิธรี บั ศีลจุม่ จากนักบุญเรมี
บาทหลวงของเมืองแรงส์เมื่อค.ศ.496 เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ทีม่ คี วามสวยงามสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ
ให้กบั พระแม่มารี มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกเมื่อปี ค.ศ.1991
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ อันเป็ นเมืองบ้าน
เกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์ มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี
ผูอ้ อกแบบอนุเสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ เป็ นเมืองทีม่ คี วามโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรังเศส
่ และเป็ นสถานทีท่ ค่ี ่รู กั
มักจะให้คาสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงามและสถาปั ตยกรรมของอาคาร
บ้านเรือนเก่าแก่ จึงทาให้เมืองกอลมาร์เป็ นอีกหนึ่งในสถานทีโ่ รแมนติคในฝั นของใครอีกหลายคน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรมทีพ่ กั จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
กอลมาร์ (ฝรังเศส)-จุ
่
งฟราว-อิ นเทอร์ลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านผ่านชม เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงามทีม่ อี าคารบ้านเรือนสวยงาม มีจุดเด่นอยูท่ ค่ี วามงาม
ของดอกไม้ทม่ี อี ยูท่ วเมื
ั ่ อง (ในช่วงฤดูรอ้ นและช่วงฤดูหนาวจะมีสเน่หก์ นั ไปคนละแบบ) จัดเป็ นอีกเมืองทีถ่ ูก
จัดให้เป็ นเมืองทีม่ คี วามโรแมนติค จนได้รบั การขนานนามว่า ลิตเติล้ เวนิซ Little Venice ปั จจุบนั เมืองเก่าแก่
แห่งนี้ได้กลายเป็ นเมืองทีน่ ่ามาเยือนเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรังเศส
่ เป็ นเมืองทีม่ ลี กั ษณะสถาปั ตยกรรม
และบรรยากาศของเมืองโบราณ มีบา้ นเรือนทีส่ วยงาม และได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้
เรียกว่า Colombage ในภาษาฝรังเศส
่ หรือ Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมัน เป็ นบ้านครึง่ ไม้ซุงซึง่ เป็ นแบบ
บ้านทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์และเห็นได้ทวไปในแคว้
ั่
นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึน้ โครงบ้านด้วยไม้ทงั ้ หลัง
รวมทัง้ หลังคาก่อน จากนัน้ ก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้แล้วทาทับด้วยสีสนั สวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้
ยังมีคลองน้าไหลผ่านมีทศั นียภาพงดงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน
(Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชัวโมง)
่
นาท่าน ขึน้ รถไฟฟ้ า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว
ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม ระหว่าง
การเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ชมธารน้าแข็งทีไ่ ด้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,571 เมตรจากระดับน้า
ทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัตขิ องการก่อสร้าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant
นาท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นบนสถานี ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนัน้ นาชม
ถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ้ ไปรษณียบัตร
ส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลงจากจุงฟราว สูส่ ถานรถไฟฟ้ า เมือง
เลาเท่นบรุนเน่ น โดยเป็ นเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่ นรถไฟ
ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมือ่ วันที่ 29 พ.ค. 2440) นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น
Interlaken เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ อยู่เหนือ
ระดับน้าทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุง่ หญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ชมเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศ
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สวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศทีเ่ งียบสงบและอาคารโบราณจากยุคศตวรรษ
ที่ 19 ส่วนใหญ่เป็ นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg
ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งในอินเทอร์ลาเก้น และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองทีเ่ ป็ นจุดเริม่ ต้นสูย่ อดเขาจุงฟราวทีเ่ ป็ นส่วน
หนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ ฉายา Top of Europe ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซือ้ สินค้าของฝากหรือ
สินค้าคุณภาพดีของสวิส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
อิ นเทอร์ลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)-เวนิ สมาสเทร่ (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศอิตาลี เดินทางสู่ เมืองมิ ลาน Milan หรือ มิ ลาโน Milano ในภาษา
อิตาเลียนซึง่ ป็ นเมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ช่อื ดังของอิตาลี (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมภายนอกและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับความยิง่ ใหญ่ของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิลานหรือมิ ลานดูโอ
โม ทีส่ ร้างโดยสถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิคทีง่ ดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรปทีม่ ยี อด
แหลมนับร้อยยอดและภายในยังสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซึง่ สร้างขึน้ ในยปี ค.ศ. 1386
ในบริเวณเดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของแกลเลอรี่ วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ใน
อิตาลี มากว่า 100ปี ถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์ อง ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส Venice Mestre ตัง้ อยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยม
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวนิ ส-ปิ ซ่า (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ
เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลางอยู่ท่ี
จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ มากมาย
นับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ทีเ่ ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิน้
เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
ล่องเรือกลับสูฝ่ ั ง่ เมสเทร่ Mestre จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30
ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ
เป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่า ผ่านชมความงดงามของทัศนียภาพทีง่ ดงามเป็ นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือน
ต่างๆ นาท่าน ชมหอเอนปิ ซ่า Pisa Tower, Leaning Tower นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
“หอเอนปิ ซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิ ซ่า ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง
แต่เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม
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ค่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีแ่ ปด
เช้า
13.55 น.
วันทีเ่ ก้า
05.45 น.

100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และ
การตกของวัตถุดว้ ย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปิ ซ่า-โรม (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ ว
มากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกับสถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์แห่งความ
ยิง่ ใหญ่ โรมเป็ นมหานครทีม่ สี สี นั เฉพาะตัว คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและนักท่องเทีย่ ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
5 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมเมืองหลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นาท่านสูน่ ครวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐ
อิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์
St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีง่ ดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่
อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ทห่ี าชมได้ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิง่ ล้าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทีท่ ่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ
ของคาทอลิค จากนัน้ นาท่านชมภายนอกพร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ น 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ทจ่ี ุคนได้กว่า 50,000 คน ถ่ายภาพกับประตูชยั คอนสแตน
ติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุเสาวรียข์ องพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมั
์ นทีย่ ่าน โรมันฟอรัม่ ทีเ่ ปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงใน
อดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คสั แมกซิมุส ก่อนนาท่านสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งใน
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาโยนเหรียญเสีย่ งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง
Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชัวครู
่ ่ ก่อนนาท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish
Step แหล่งช้อปปิ้ งแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของกรุงโรม และหากมีเวลาให้ท่านได้มโี อกาสเลือก
ซือ้ สินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael
Kors, Bally, Armani, Kipling เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสิ นค้าของ
ท่าน ให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โรม (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นลีโอนาโด ดาวิ นชี ประเทศอิ ตาลี
นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงโรม โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG945
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
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รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือกรณี ที่พกั ตามรายการถูกจองเต็มหมด
จะจัดหาโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

21-29 ก.ย. / *19-27 พ.ย. / *3-11 ธ.ค.2561

Europe Classic Reroute 9 Days/TG
ฝรังเศส-สวิ
่
ตเซอร์แลนด์-อิ ตาลี
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

62,300

19-27 พ.ย. /
3-11 ธ.ค.61
60,500

59,900
57,900
8,900
39,900

57,900
55,900
7,900
36,900

21-29 ก.ย.61

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
ทัง้ หมดชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ที่ บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ
ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อม
คณะได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนาน
ที่ สดุ ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่าน
เอง
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 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // โรม-กรุงเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งนาเทีย่ ว ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความ
คุม้ ครอง 500,000 บาท
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24
เม.ย.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์
ส่วนทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิป
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,800 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มกี ารแจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
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 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
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2.
3.
4.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์
**
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
o สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
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o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
o สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
o สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้ องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
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8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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