Europe Classic Reroute

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9
วัน
มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่นา้
แซน
ช้อปปิง้ แบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
ขึนเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซา่ -โรม
โดยสายการบินไทย
ปารีส

(TG)

เมืองที่โด่งดังทังเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่นา่ สนใจ
เยือนแวร์ซายส์พระราชวังทีย
่ ิ่งใหญ่ ล่องเรือชมทัศนียภาพบนแม่น้าแซน
แม่น้าสายหลักของนครปารีส พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากร้านค้า
ปลอดภาษี
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แรงส์

กอลมาร์

เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรั่งเศส เมือง
แรงส์ตังอยู่ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตร มีวิหารแห่งแรงส์เป็นวิหารที่
ทรงคุณค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์ของเมืองแรงส์ และยังได้รับการขึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อก
ี ด้วย
เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติคอีกแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส มี

บ้านเรือนที่สวยงาม ได้รับฉายาเป็น
Little Venice เนื่องจากมีสถาปัตยกรรม
แบบโบราณอ่อนช้อยและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
อินเทอร์ลาเก้น
ที่ตังของยอดเขาที่ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ชมความงดงามและ
ยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ขึนสูย
่ อดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึ่งมีความสูงกว่า
3,454 เมตรจากระดับน้าทะเล และเลือกซือสินค้าของที่ระลึกต่าง
มิลาน
หรือ มิลาโน เมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่น
ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี มีมหาวิหารที่งดงามโดดเด่นและแหล่งช้อปปิ้ง
แฟชั่นชื่อดังก้องโลก แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็น
ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยทีส
่ ุดในอิตาลี มากว่า 100ปี
เวนิส
เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ้านวนมากมาย
ในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยร่้ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประ
กอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอัน
แสนโรแมนติค
ปิซา่
เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน และเป็นที่ตังของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
โรม
เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมือง
และสถานที่ที่เป็น 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหา
วิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก ชม
รูปปั้นและจิตรกรรมอันล้าค่าโดยฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก

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

กรุงเทพฯ

21.00น.
นัดคณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมายเลข 2-3
เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าทีพ
่ ร้อมคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ
**กรณีทบ
ี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ ก้าหนดการเดินทางอีกครังก่อนท้าการจองตัว
๋
โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ
่ งจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรแ
ี่ ละได้มก
ี าร
ด้าเนินการไว้ลว
่ งหน้าหลายเดือน เมือ
่ เปลีย
่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย**
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วันทีส
่ อง
00.05 น.

ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่นา้ แซน-เวอร์ลซ
ิ ี่ (ฝรัง่ เศส)
น้าท่านออกเดินทางสูก
่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบิน

ไทย เทีย
่ วบินที่ TG930
07.05 น.
เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ Charles de Gaulle สนามบิน
กรุงปารีส หลังผ่านขันตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เมืองทีต
่ ังของพระราชวัง
หรูหรา
ชื่อดังของโลก ตังอยูท
่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
มหานคร

ปารีส น้าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles

Palace พระราชวังทีย
่ ิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
ของโลกและนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย เดิมนันแวร์ซายส์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ
แห่งหนึ่งเท่านัน มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบท
อื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ขณะ
พระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และ
ทรงเห็นว่าต้าบลแวร์
ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระต้าหนักขึนมา
ใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์
ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตร
บรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ
มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรง
พระเยาว์ ทรงนิยมล่า
สัตว์และทรงเห็นว่าต้าบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้า
สร้างพระต้าหนักขึนมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ
ส้าหรับพักชัว
่ คราวเท่านัน เมื่อ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึนครองบัลลังก์ จึงมีพระ
ประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ปกครองของ
พระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระต้าหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทังหมด 5 แสน
ล้านฟรังค์
คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยูถ
่ ึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี
1688 ทุกส่วนท้าด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบ
อย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์แห่งนีได้
น้าเงินมาจากค่าภาษีอากรของ
ราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพ
ประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16
ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์
ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้
ประชาชนเข้าชมได้ น้าท่านชมภายในที่มก
ี ารแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้อง
บรรทม ห้องเสวย ห้องส้าราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการ
ตาและภาพเขียนที่มี

ชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces

หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สด
ุ ซึ่ง

เคยใช้เป็น ห้องลง

นามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครังที่
Europe Classic Classic9D/TG (F-CH-I), Sep, Nov-Dec2018

3

1 และใช้เป็นทีล
่ งนาม ในเมื่อเยอรมนีบก
ุ ตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครัง
ที่ 2 อีกด้วย ห้องนีพระเจ้าหลุยส์ที่

14 ทรงท้าการก่อสร้างเอง ภายในห้อง

ประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์

อัน

สวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทังหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทังหมด 6,123
ภาพและงานแกะ
สลักทังหมด 15,034 ชิน พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทัง
ในส่วนของกษัตริย์และพระราชินรี วมทังห้องโถง
กระจกที่ทต
ู จากสยามได้เคย
เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อน
เดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครที่คนทัว
่ โลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
น้าท่านเดินทางกลับเข้าปารีส น้าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่ง
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ทีม
่ ีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี
ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทังศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทัง
เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นที่ทันสมัย น้าท่านชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพ
สวยของหอคอยไอเฟิลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเด
โร,ผ่านชมประตูชย
ั แห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตรุ ัสชาร์ลสเดอโกลล์,
ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตรุ ัสคองคอร์ตทีต
่ งของเสา
ั
หินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียป
ิ ต์, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพ
จักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพธ
ิ ภัณฑ์ลฟ
ู วร์
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มช
ี ื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะ
ชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัตค
ิ วามเป็นมายาวนานตังแต่สมัย
ราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็น
สถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จ้านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวิน

ค่า้

ชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.
2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลฟ
ู วร์มผ
ี ู้มาเยีย
่ มชมเป็นจ้านวน 8.3 ล้านคน ท้าให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ทม
ี่ ีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ทม
่ี ี
นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส จากนันน้าท่าน ล่องเรือแม่นา้
แซน แม่น้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและ
สถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนันหากมีเวลาให้
ท่านเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า
เดินทางริโมวา, กระเป๋าแบรนด์ดัง รวมถึงน้าหอมต่างๆ
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
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น้าท่านเดินทางสู่เขตเมืองเวอร์ลิซี่เพื่อน้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4
ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

เวอร์ลซ
ิ -ี่ แรงส์-กอลมาร์ (ฝรัง่ เศส)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ Reims เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชอง
ปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรั่งเศส
เมืองแรงส์ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางรถยนต์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ
2.30 ชั่วโมง) น้าท่านชม เมืองแรงส์ Reims เป็นเมืองที่ตังของมหาวิหารแรงส์ หรือ มหา
วิหารนอ

เทรอดามแห่งแรงส์ เข้าชม มหาวิหารแห่งแรงส์ Notre Dame

Reims Cathedral ของประเทศฝรั่งเศส ที่
เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์
มหาวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบนมหาวิหารเดิมที่ถก
ู ไหม้ไปเมื่อ ค.ศ.1211
ที่
พระเจ้าโคลวิสที่ 1 ผูถ
้ อ
ื กันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของ
ฝรั่งเศสได้ท้าพิธรี ับ
ศีลจุ่มจากนักบุญเรมี
บาทหลวงของเมืองแรงส์เมื่อค.ศ.496 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มีความสวยงามสร้างขึนเพื่ออุทิศ
ให้กับ
พระแม่มารี มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึน
ทะเบียนเป็นมรดก
โลกเมื่อปี ค.ศ.1991
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืนเมือง
บ่าย

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6
ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์ มาร์
ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบ
อนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส
และเป็นสถานที่ที่ครู่ ักมักจะให้ค้าสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน

ค่า้

ด้วยบรรยากาศที่สวยงามและสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึง
ท้าให้เมืองกอลมาร์เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติคในฝันของใครอีก
หลายคน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่้าที่โรงแรมที่พก
ั จากนันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ ี่

กอลมาร์ (ฝรัง่ เศส)-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านผ่านชม เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงามทีม
่ ีอาคารบ้านเรือน
สวยงาม มีจุดเด่นอยู่ทค
ี่ วามงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง (ในช่วงฤดูร้อน
และช่วงฤดูหนาวจะมีสเน่ห์กันไปคนละแบบ) จัดเป็นอีกเมืองที่ถก
ู จัดให้เป็น
เมืองที่มีความโรแมนติค จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติลเวนิซ Little
Venice ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนีได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลก
ั ษณะสถาปัตยกรรมและ
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บรรยากาศของเมืองโบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษา
ไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี เรียกว่า Colombage ในภาษาฝรั่งเศส หรือ
Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมัน เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็น
เอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึน
โครงบ้านด้วยไม้ทังหลังรวมทังหลังคาก่อน จากนันก็จะโบกปูนระหว่างช่อง
ไม้แล้วทาทับด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนียังมีคลองน้าไหล
ผ่านมีทัศนียภาพงดงาม จากนันน้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกริน
เดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักในเขตประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) น้าท่าน ขึน
รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอด
เขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สม
ั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มี
หิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้
ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ชมธารนา้ แข็งที่ได้รับ
การขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึ่งมี
ความสูงกว่า 3,571 เมตรจากระดับน้า
ทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ
100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง
กลางวัน

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคารพื นเมื อ งบนยอดเขา Top of

บ่าย

Europe Restaurant
น้าท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ Sphinx จากนันน้าชม ถา้ นา้ แข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่ง
ไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือไปรษณียบัตรส่งกลับ
บ้านจาก TOP OF EUROPE สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางลงจากจุงฟ
ราว สู่สถานรถไฟฟ้า เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้าน
หนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย
่ นรถไฟ ล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) น้าท่านเดินทางเข้าสู่ เมือง
อินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตังริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ
คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ อยู่เหนือระดับน้าทะเลประมาณ 570 เมตร
ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มช
ี ื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและ
บรรยากาศที่เงียบสงบและอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่
เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนย์กลาง
การช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้น และยังเป็นทีต
่ ังของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่
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ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of

ค่า้

วันทีห
่ า้
เช้า

Europe ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซือสินค้าของฝากหรือสินค้า
คุณภาพดีของสวิส
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่ เมืองมิลาน Milan
หรือ มิลาโน Milano ในภาษา

กลางวัน
บ่าย

ค่า้

วันทีห
่ ก
เช้า

อิตาเลียนซึ่งป็นเมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่น
ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่
งดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรปที่มย
ี อดแหลมนับร้อย
ยอดและภายในยังสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซึง่ สร้างขึน
ในยปี ค.ศ. 1386 ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตังของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สด
ุ ในอิตาลี มากว่า 100ปี
ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพ
โมนาลิซ่า จากนันน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตังอยูใ
่ น
เขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทีน
่ ักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
เป็นจ้านวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เวนิส-ปิซา่ (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพือ
่ ข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่้ารวย
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ
เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน
กว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่
จัตรุ ส
ั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ
่ หญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของ
เมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศทีไ
่ ม่มีที่ใด
เหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืนที่เชื่อมระหว่างคุก
หลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับ
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กลางวัน
บ่าย

ด้วยโมเสคหลายล้านชิน เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอล
ั โตที่ทอดข้ามแก
รนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
ล่องเรือกลับสูฝ
่ ั่งเมสเทร่ Mestre จากนันน้าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา่ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ
ประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตัง
ของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงามของทัศนียภาพที่งดงามเป็นระเบียบ
ของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ น้าท่าน ชมหอเอนปิซา่ Pisa Tower,

ค่้า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

Leaning Tower น้าท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิซา่ ”
ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึนเพื่อเป็นหอระฆังแห่ง
วิหารประจ้าเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน 3 ก็เกิด
การทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อ
จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วง
ของโลก และการตกของวัตถุด้วย
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่้าที่โรงแรม จากนันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ปิซา่ -โรม (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านเดินทางสูก
่ รุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มช
ี ื่อเสียงของ
ประเทศอิตาลี แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมา
กรุงโรม เพื่อชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่
โรมเป็นมหานครที่มีสส
ี ันเฉพาะตัว คลาคล่้าไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000
ปี น้าท่านสู่นครวาติกน
ั ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเซนต์ปเี ตอร์
St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเน
ซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ที่
หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอด
ทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาส้าคัญๆ ของคาทอลิค จากนันน้าท่านชมภายนอก
พร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซีย
่ ม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จค
ุ นได้กว่า 50,000 คน
ถ่ายภาพกับประตูชย
ั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชม
อนุเสาวรียข
์ องพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
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ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันทีย
่ ่าน โรมันฟอรัม
่ ที่
เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คัส
แมกซิมุส ก่อนน้าท่านสู่บริเวณ นา้ พุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งใน
สัญลักษณ์ที่ส้าคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยง
ทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้
เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนน้าท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish
Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มช
ี ื่อเสียงทีส
่ ุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม และ
หากมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอด
ภาษี อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors,
Bally, Armani, Kipling เป็นต้น (เพือ
่ ความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง
และเลือกซือสินค้าของท่าน ให้ทา่ นอิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย)
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีแ
่ ปด

โรม (อิตาลี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสูส
่ นามบินลีโอนาโด ดาวินชี ประเทศอิตาลี
น้าท่านออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่

13.55 น.
TG945

วันทีเ่ ก้า

กรุงเทพฯ

05.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**กรณีทบ
ี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ ก้าหนดการเดินทางอีกครังก่อนท้าการจองตัว
๋
โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ
่ งจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรแ
ี่ ละได้มก
ี าร
ด้าเนินการไว้ลว
่ งหน้าหลายเดือน เมือ
่ เปลีย
่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย**

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือกรณีที่
พักตามรายการถูกจองเต็มหมด
จะจัดหาโรงแรมทีพ
่ ก
ั ในระดับเดียวกันแทนให้ ทังนีเพือ
่ ประโยชน์ของคณะเป็น
ส้าคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

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

Europe Classic Reroute 9 Days/TG
ฝรัง่ เศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ

21-29 ก.ย.61

19-27 พ.ย. /
3-11 ธ.ค.61

62,300

59,500

59,900

56,900

57,900

54,900

8,900
39,900

7,900
36,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการด้านการนัดหมายและ
เอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800
บาท
ทังหมดช้าระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มัน ในกรณีที่สายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียง
เสริม ***
หมายเหตุ

 อัตราค่าเดินทางนีต้องมีจา้ นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ
้ หญ่จา้ นวนไม่ตา่้ กว่า 25 ท่าน และ
จะต้องช้าระมัดจ้า หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที

 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารตาม
รายการทัวร์หรือของทางบริษท
ั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการ
เกี่ยวข้องกับการยืน
่ วีซา่ ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยื่นวีซา่ พร้อมคณะได้
 กรณีท่านทีต
่ อ
้ งการอยูต
่ อ
่ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครังของสายการบิน
ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินทีบ
่ ินออกได้ และอยูต
่ อ
่ ได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวัน
กลับออกจากยุโรป มีคา่ ธรรมเนียมในการเลือ
่ นตัว
๋ กลับ ท่านละ 4,500 บาท หาก
เปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซา่ ไม่สามารถยืน
่ พร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยังกลุม
่ เชงเก้นอืน
่ ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่
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อยูต
่ อ
่ ว่าอยู่ทไ
ี่ หนนานทีส
่ ด
ุ ท่านอาจจะต้องไปยืน
่ วีซา่ เชงเก้นทีเ่ มืองนันๆ แทน
บริษัทสามารถออกเอกสารส้าหรับการยืน
่ วีซา่ ให้ทา่ นได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน และท่านจะต้องด้าเนินการด้วยตัว
ท่านเอง
 การด้าเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวมประมาณ 15 วัน
ดังนันจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส้าหรับการยื่นขอวีซา่ ให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนีเพือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ด้าเนินการขอวีซา่ และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนนิวมือ
อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส //
โรม-กรุงเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งน้าเที่ยว ตามรายการที่
ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีค
่ อยอ้านวยความสะดวกแก่
ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี
และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุม
้ ครอง 500,000 บาท
 ค่าภาษีน้ามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 เม.ย.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการ
ผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช้าระเพิ่มตามกฏและเงือ
่ นไขของสายการ
บิน
อัตรานีไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ









ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่าน
ละ 3,500 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขต
พระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,800 บาท
(ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีการแจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
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 ค่าท้าใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
การช้าระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ง
ท่าน ส้าหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้า
การ มิฉะนันทางบริษท
ั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทังหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนันๆ (เงื่อนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทังหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทังหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทังหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึนและมีเหตุท้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จ้านวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พา้ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
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o
o
o

o

o

สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก้าหนดให้ตา่้ กว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี่ ทังนีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทังปี หรือก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนันๆ ปิดท้าการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่้
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยืน
่ วีซา่ สถานทูตอิตาลี
***การยืน
่ วีซา่ อิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังทีม
่ ีการเดินทางเพือ
่ สแกนลายนิวมือ
ที่ศน
ู ย์ยน
ื่ VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันท้าการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิง่ ทีท
่ า่ นควรทราบก่อนยืน
่ วีซา่ ***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวี
ซ่า
2. ส้าหรับผู้เดินทางที่ศก
ึ ษาหรือท้างานอยูต
่ ่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวีซ่า
ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน
3. การพิจารณาวีซา่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึน
หมายเหตุ กรณีลก
ู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้อง
แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตา่้ กว่า 6 เดือน

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนีสามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่้ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว จ้านวน 2 รูป เน้นรูปหน้าขนาด
เท่ารูปถ่ายในหน้าหนังสือเดินทาง

- ฉากหลังสีขาวเท่านัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น,
ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกและ
เครื่องประดับ **

o ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตา่้ กว่า 20 ปี
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- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ
่ งึ แม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต
ขอส้าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงเบอร์
ั
ทท
ี่ า้ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื ถือ
ส้าเนาทะเบียนสมรส กรณีทา่ นทีส
่ มรสแล้ว
ส้าเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ กรณีทา่ นทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นชือ
่
ส้าเนาใบเปลีย
่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นนามสกุล
ส้าเนาใบหย่า กรณีทา่ นทีห
่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย
้ น
ื่ ค้าร้องขอวีซา่ ในเอกสารการงาน ต้อง
สะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนัน สถานทูตจะไม่รับพิจารณา
(ส้าคัญมาก) ***
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน
(หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่ ) เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท้างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวราชการ 1
ชุด (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สา้ เนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่้
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทังนีเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชีแจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนหากความสั
ี
มพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวีซ่านี)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดง
ความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
(ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิน
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- ใช้สา้ เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อน
ยืน
่ พร้อมถ่ายส้าเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชือ
่
และนามสกุลต้องสะกดให้ถก
ู ต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส้าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่้ากว่า 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ท้าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรชีแจงเป็นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอืน
่ ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส้าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ้า เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องท้าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแจงต่อสถานทูต
1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
ที่มีการเงินมากกว่าต้องท้าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชแจงต่
ี
อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนีเพือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ า้ เนา

o กรณีเด็กอายุตา่้ กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึนโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึนโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจาก
อ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
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แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้ง
ความจ้านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทาง
ก่อนก้าหนดวันยื่นวีซา่ และท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนัน
จะต้องมายื่นเดีย
่ วและแสดงตัวที่สถานทูตตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทังนีจะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

***********************************************************************************
************************
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนน้าเอกสารส่งยืน
่ ค้าร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนีและกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพือ
่ ป้องกันความ
ผิดพลาดในการสะกดตัวอักษาและเพือ
่ ให้เกิดความสะดวกต่อการท้า
เอกสารออนไลน์ตอ
่ ไป)
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
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สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
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โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท้านันเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท้างานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ต้าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ามี)

............................................ หมายเลขต่อภายใน
.................................

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
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กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครังนี
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตังแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิวมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิวแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
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.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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