Switzerland-Italy 8 Days
ด้วยสายการบินระด ับ 5 ดาว

เจนี วา-โลซานน์ -ลูเซิรน์ -อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว
มิลาน-เวนิส-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-โรม

เจนี วา
โลซานน์

เมืองแสนสวยทีมี่ ทศั นียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้ าพุกลางใจเมืองซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยโบสถ์ทมีี ่ สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในสวิส และเป็ นเมืองทีชาวไทยรู
่
จ้ กั ดีในสวิส
นอกจากเป็ นเมืองทีประทั
่ บของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็ นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสาเร็จ
การศึกษาด้วย
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นเมืองท่องเทียวดั
่ งของ
สวิสฯ มียอดเขาสูงเขตเทือกเขาแอลป์ ทีต่ งั ้ ของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ลูเซิ รน์
เมืองท่องเทียวอั
่ นดับหนึง่ ของสวิสฯ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม อาทิ ทะเลสาบลูเซิรน์ สะพานคา
แปล อนุเสาวรียส์ งิ โตหินและแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ
มิ ลาน
เมืองใหญ่และมีจานวนประชากรสูงทีส่ ดุ ในอิตาลี และยังได้ชอื ่ ว่าเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตาลี
เวนิ ส
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรา่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค
ปิ ซ่า
เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
ฟลอเร้นซ์
นครทีร่ ุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี เมืองทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1982 มี จัตุรสั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่
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โรม

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

กาหนดเดิ นทาง

21 - 28 เมษายน 2561

วันแรก
23.00 น.

21 เม.ย.61
กรุงเทพฯ
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ P ประตูท าเข้ าหมายเลข 7-8 เคาน์ เตอร์สายการบิ น
กาตาร์ เจ้าหน้าทีจ่ าก ทางบริษทั ฯ อานวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ

วันที่สอง
02.35 น
05.45 น.
07.50 น.
13.30 น

22 เม.ย.61
กรุงเทพฯ-โดฮา (กาต้าร์)-เจนี วา-โลซานน์-อิ นเทอลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
นาท่านเดิ นทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ เที่ยวบิ นที่ QR-837
เดิ นทางถึงสนามบิ นเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
นาท่านออกเดิ นทางจากประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นกาต้าร์ เที่ยวบิ นที่ QR-099
เดิ นทางถึงสนามบิ นเจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นาท่านเดินทางเข้าสูใ่ จกลางเมืองท่องเทีย่ ว ริมทะเสาบเจนีวา ถ่ายรูปกับ น้าพุ
เจ็ตโด กลางทะเลสาบ หนึ่งในสถานทีส่ าคัญอันเป็ นสัญลักษณ์ของเจนีวา โดยน้าพุจะปล่อยน้าพุ่งเป็ นลา
ขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ ามีความสูงถึง 140 เมตร และถ่ายภาพกับ นาฬิ กาดอกไม้สวนอังกฤษ ริมทะเลสาบ จากนัน้
เดินทางต่อสู่ เมืองโลซานน์ อีกหนึ่งเมืองสวยซึง่ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ ทะเลสาบเจนีวา ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่
โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศทีน่ ่ี เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองทีเ่ คย
เป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จย่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 8 , รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพีน่ างเธอ
ฯ เมื่อครัง้ ยังทรงพระเยาว์ นาท่านถ่ายรูปกับ กับศาลาไทยเฉลิ มพระเกียรติ (Le PavillonThailandais)
ศาลาทรงจัตุรมุข สร้างด้วยไม้สกั และไม้เนื้อแข็ง ตัง้ โดดเด่นอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou)
ซึง่ สร้างขึน้ เนื่องในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงครองศิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี
พ.ศ. 2549 ก่อนนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิ นเทอลาเก้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่สาม
เช้า

23 เม.ย.61
อิ นเทอลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางด้วยบรรยากาศสบายๆ ยามเช้า ลัดเลาะไปตามถนนเล็กๆ ผ่านหมู่บา้ นในชนบทสู่ หมู่บา้ น
กรินเดอวาลล์ กรุนด์ หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่งจุงฟราว คือ มอนทช์ ,
ไอเกอร์,จุงฟราว ชื่นชมทัศนียภาพทีง่ ดงาม ก่อนนังรถไฟขึ
่
น้ สูย่ อดเขาจุงฟราวหรือ Top of Europe 1 สถานี
รถไฟทีอ่ ยู่สงู ทีส่ ดุ ของยุโรป ณความสูง 3,454 เมตร และเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ทีอ่ งค์การยูเนสโก ได้
ขึน้ ทะเบียนให้กบั ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของธารน้าแข็งอเลิทร์ช ทีท่ ่านสามารถชื่นชมความงานอัน
ยิง่ ใหญ่ของธารน้าแข็งได้จาก จุดชมวิวสฟิ งซ์ และเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์พเิ ศษ Alpine Sensation ที่
จัดแสดงประวัต,ิ ความรุ่งเรือง ของเส้นทางรถไฟไต่ภูเขาอันแสนมหัศจรรย์ ด้วยเทคโนโลยีอนั ล้าหน้าของ
ชาวสวิส จัดแสดงเป็ นแสง-สี-เสียง ตามทางเลื่อน ความยาว 250 เมตร
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า
กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา
มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปกับหิมะ เล่นหิมะ หรือเดินเทีย่ วชม ถา้ วังน้าแข็ง จากนัน้ นาท่าน
นังรถไฟลงจากเขาจุ
่
งเฟรา ผ่านอุโมงค์ทเ่ี จาะใต้ภูเขาสูส่ ถานีไคลน์ไชเด็คและเปลีย่ นรถไฟอีกขบวนสู่ เมือง
เลาเทอร์บรุนเน่น เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ นาท่าน
ถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเปลบรุค เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่สดุ ในยุโรป มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง และถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิ งโต ทีแ่ กะสลักอยู่บนหน้าผาโดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ใน
ด้านความกล้าหาญซื่อสัตย์และจงรักภักดี ทีเ่ สียชีวติ ในระหว่างปฏิวตั ใิ หญ่ประเทศฝรังเศสเชิ
่
ญท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิ รน์ หรือช้อปปิ้ งสินค้าทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า
24 เม.ย.61
ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)-มิ ลาน (อิ ตาลี)-เวนิ สเมสเตร้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ลาน เมืองหลวงแห่งแคว้นลอมบาร์ดี และเป็ นเมืองใหญ่สุดทางตอนเหนือของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิ หารแห่งมิ ลาน หรือดูโอโม ทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ในกรุงวาติกนั สร้างขึน้ ในปี 1386 แต่มาแล้วเสร็จ 400 กว่าปี หลังจากนัน้ คือในปี ค.ศ. 1813 ด้านนอก
เป็ นยอดแหลม 135 ยอด บนยอดของวิหารมีรปู ปั ้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มารี ด้านหน้ามหาวิหาร
เป็ นลานกว้าง เรียกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโอ เป็ นศูนย์กลาง เป็ นแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคทุกสมัย นา
ท่านชม กัลเลอเรีย วิ ตโตริ โอ เอมานูเอล เป็ นศูนย์กลางการค้าทีห่ รูหราอลังการในอดีต ปั จจุบนั เป็ นทีต่ งั ้
ของร้านแบรนด์เนมชัน้ นา เช่น หลุยส์ วิตตอง, กุชชี่ , พราด้า ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ ง ก่อนนาท่าน
เดินทางสูท่ พ่ี กั เมืองเวนิสเมสเตร้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั โรงแรม BEST WESTERN PLUS QUID หรือเทียบเท่า
25 เม.ย.61
เวนิ สเมสเตร้-เกาะเวนิ ส-ปิ ซ่า (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรองเคตโต้เพื่อนาท่านข้ามเรือสู่ฝัง่ จัตุรสั เซนต์มาร์ค St .Mark Squareจตุรสั ที่
สวยงดงามสุ ด ของเกาะเวนิ ส น าท่ า นถ่ า ยรู ป กับ สะพานสะอื้น Bridge of Sighs ที่ท อดเชื่อ มมาจาก
พระราชวังดอร์จ และถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยหินกระจก หินโมเสคสีทอง ท่าน
อาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวลั -ของทีร่ ะลึกต่างๆ
หรือท่านอาจนัง่ เรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อย (ค่าเรือลาละประมาณ 85 ยูโร / นัง่ ได้
เต็มที่ 6 คน) ได้เวลานาท่านกลับสูฝ่ ั ง่ ท่าเรือตรองเคตโต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดิน ทางสู่ เมื องปิ ซ่ า ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ าอาร์โน เป็ นเมืองท่ องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของ
ประเทศอิตาลี อันมีจตั ุรสั ดูโอโมแห่งเมืองปิ ซาทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
เมื่อ ปี ค.ศ. 1987 ถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า 1ใน7สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัตศิ าสตร์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั โรงแรม GALILEI หรือเทียบเท่า
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วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

26 เม.ย.61
ปิ ซ่า-ฟลอเร้นซ์-โรม (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครศิลปะแห่งอิตาลี่ นาท่านถ่านรูปด้านนอก มหาวิ หารซานตามาเรีย
เดลฟิ โอเร ทีส่ ร้างจากหินอ่อนหลากหลายสีอย่างวิจติ รปราณีต ยอดโดมของมหาวิหารได้รบั การออกแบบ
โดยบรูเนลเลสกี้ ยอดสถาปนิกในยุคเรเนซองส์ ทีไ่ ด้สร้างแรงบันดาลใจแก่ไมเคิล แองเจโล ให้ไปสร้างโดม
ลักษณะคล้ายกันทีม่ หาวิหารเซ็นต์ ปี เตอร์ในกรุงโรม นาท่านชม จตุรสั ซิ นญอเรีย จตุรสั ทีง่ ามสุดของนคร
ฟลอเร้นซ์ เป็ นทีต่ งั ้ ของศาลากลางเมืองฟลอเร้นซ์หลังเก่า, พิพธิ ภัณฑ์คปั โปนี่, สะพานเวคคิโอ, อนุสาวรีย์
ของท่านคอสิโม เมดิช่ี ประมุขแห่งตระกูลเมดิช่ี ทีส่ ร้างอาณาจักรฟลอเร้นซ์ให้เจริญรุ่งเรืองทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมี
มา และเดินไปถ่ายรูปกับ สะพานเวคคิโอ สัญลักษณ์ของนครฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูก่ รุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิ ตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่มา
เมื่อกว่า 2,000 ปี นาท่าน แวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ ยมหรือโคลอสซี อ้มุ หรือเรียก
อย่างเป็ นทางการว่า แอมปิ เธียเตอร์ท่สี ร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซีย่ นตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็ น 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัตศิ าสตร์และยังเป็ น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั โรงแรม HOLIDAY INN PISANA หรือเทียบเท่า

16.40 น
23.35 น.
02.25 น.

27 เม.ย.61
โรม - สนามบิ น (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมภายในมหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilicaในเขตนครรัฐวาติกนั รัฐอิสระทีป่ ระทับ
ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลึค ทีม่ คี วามสวยงามด้วยศิลปะ
ในยุคเรเนซองส์และเป็ นฝี มอื ของศิลปิ นที่มีช่อื เสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่ –เบอร์นิน่ี ชมประตู
ศักดิสิ์ ทธิที์ ่จะเปิ ดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิ เอต้า รูป
แม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ ถกู ปลดลงจากไม้กางเขนชมความสวยงามภายในทีต่ กแต่ง
อย่างวิจติ รตระการตา และนับเป็ นมหาวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านสู่บริเวณน้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ วมา
โยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชัวครู
่ ่
ก่อนนาท่านมาย่านบันไดสเปน Spanish Stepจุดนัดพบทีส่ าคัญของชาวกรุงโรม
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นโรม เพื่อผ่านขัน้ ตอนการทาคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดิ นทางจากโรม โดยสายการบิ นกาตาร์ เที่ยวบิ นที่ QR-132
เดิ นทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางจากนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นกาตาร์ เที่ยวบิ นที่ QR-836

วันที่แปด
13.30 น.

28 เม.ย.61
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน
บ่าย
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

21-28 เม.ย.2561

สวิ ตเซอร์แลนด์-อิ ตาลี 8 วัน / QR

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

59,999
8,000

***อัตราค่าบริการเป็ นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก
***โรงแรมที่บริษทั ฯจอง ไม่มีห้องพักสามเตียง คณะที่มาสามท่าน ท่านที่สามจะต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชาระ
มัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาตาร์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-เจนีวา // โรม-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี
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กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามบริษทั ฯประกันฯ)
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอิ ตาลี
ค่าทิ ปคนขับรถ / หัวหน้ าทัวร์
ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15
ม.ค. 61 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
o ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
o ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม และสนามบิน
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
o ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
o ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
o ค่าประกันอุบตั เิ หตุทน่ี อกเหนือจากรายการทัวร์หรือประกันอื่นๆ
o ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 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
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

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
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

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
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1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

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

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นรูปหน้ าขนาดเท่ารูปถ่ายในหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและ
เครื่องประดับ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

9. 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)
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- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

10. หลักฐานการเงิ น

- ใช้หนังสือรับรองจากธนาคารออกมาไม่เกิ น 14 วันก่อนยื่นพร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออม
ทรัพย์ส่วนตัวอัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของ
บัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ าพาสปอร์ต
- 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 ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
11. 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
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*** 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 ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************

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

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

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
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 ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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