Europe Classic
อิตาลี-สวิตเซอร์ แลนด์ -ฝรั่งเศส 9 วัน
ชมกรุงโรม เที่ยวหอเอนปิซ่า
ล่องเรือข้ามเกาะที่เมืองเวนิส ชมจัตรุ สั ซานมาร์โค
ขึน้ จุงฟราว ฉายา Top of Europe พักอินเทอร์ลาเก้น
นัง่ รถไฟ TGV สู่ มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
ล่องเรือแม่น้าแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองหลักของยุโรป 4 ประเทศ อิตำลี เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์และฝรังเศส
่ กับ
เมืองสวยงำมต่ำงๆ ดังนี้
โรม

เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมืองและสถำนทีท่ ีเ่ ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวำติกนั มหำวิหำรทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสต์ศำสนำ นิกำยโรมันคำทอลิคของโลก
ชมรูปปั น้ และจิตรกรรมอันล้ ำค่ำโดยฝี มอื ของจิตรกรเอกชือดั
่ งก้องโลก
ปิ ซ่า
เมืองท่องเทีย่ วชือดั
่ งของประเทศอิตำลี อดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เวนิ ส
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรำ่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค
มิ ลาน
เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลี และยังได้ชอื ่ ว่ำเป็นศูนย์รวมของแฟชั ่นดีไซน์เนอร์ชอดั
ื ่ งของ
อิตำลี
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองทีต่ งั ้ ของสถานีขน้ึ สูย่ อดเขาทีไ่ ด้ชอว่
ื ่ าเป็น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขา
แอลป์ ขึน้ สูย่ อดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ าทะเล
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ปารีส

เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรืองแฟชั
่
่น สถำปั ตยกรรม และประวัตศิ ำสตร์ทนี ่ ่ำสนใจ เยือนแวร์ซำยส์พระรำชวังทีย่ งิ ่ ใหญ่
ล่องเรือชมทัศนียภำพบนแม่น้ ำแซน แม่น้ ำสำยหลักของนครปำรีส พร้อมช้อปปิ้งสินค้ำคุณภำพดีจำกร้ำนค้ำ
ปลอดภำษี

กำหนดกำรเดินทำง

13-21 เม.ย.2562

ปร ับราคาท ัวร ์_ 26 ธ.ค.61

วันแรก
21.30น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ D เจ้าหน้ าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.20 น.
06.50 น.

กรุงเทพฯ-โรม (อิ ตาลี)
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG944
เดิ นทางถึงสนามบิ นลีโอนาโด-ฟูมิชิโน กรุงโรม หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของ
ประเทศอิตาลี แต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ วมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชืน่ ชมกับ
สถาปั ตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ โรมเป็ นมหานครที่มสี สี นั เฉพาะตัว คลาคล่าไปด้วยผูค้ น
และนักท่องเทีย่ ว นาท่านชมเมืองหลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นาท่านสูน่ คร
วาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหา
วิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีต่ วั อาคารแม้ภายนอกก็มคี วามงดงามด้วย
ศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ทหี่ าชมได้ยาก ซึง่
ปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิง่ ล้าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทีท่ ่ านอาจเคย
เห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค จากนัน้ นาท่านชมภายนอกพร้อม
ถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬา
ยักษ์ทจี่ ุคนได้กว่า 50,000 คน ถ่ายภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะ ผ่านชมอนุเสาวรีย์
ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานู เอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ ์
โรมันทีย่ ่าน โรมันฟอรั ่ม ทีเ่ ปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คสั แมกซิมสุ
ก่อนนาท่านสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทสี่ าคัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
มาโยนเหรียญเสีย่ งทายตามเรือ่ งราวจากภาพยนตร์เรือ่ งThree Coins in The Fountain รวมถึงถ่ายรูป
บริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งชิลด์และช้อปปิ้ งแบรนด์เนมทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของกรุง
โรม ให้ท่านถ่ายรูปกับสถานทีโ่ ดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังของ
ประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นที่ตงั ้ ของหอเอนปิ ซ่า ผ่านชมความ
งดงามของทัศนียภาพทีง่ ดงามเป็ นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

กลางวัน
บ่าย

คา่
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นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

ปิ ซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิ สมาสเทร่ (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน ชมหอเอนปิ ซ่า Pisa Tower, Leaning Tower นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก “หอ
เอนปิ ซ่า” อาคารทีส่ ร้างขึน้ ด้วยหินอ่อนสีขาว มีความสุง 181 ฟุ ต ด้วยอาคาร 8 ชัน้ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอ
ระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุด
การก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์
เรือ่ งแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวัตถุดว้ ย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิ ซ่า พร้อมชมจัตุรสั
ดูโอโมทีม่ สี ถาปั ตยกรรมการก่อสร้างทีง่ ดงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่ร่งุ เรืองสุด
ในช่วงยุคทองของศิ ลปะอิ ตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมือ่
ปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตรุ สั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิ หารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่
สวยงามและยิง่ ใหญ่ ชมจัตุรสั ซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ทีท่ อดข้ามแม่น้ าอาร์โน ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งขาย
ทองคาทีเ่ ก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรกั ษ์ บรรยากาศแบบดั ่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัว
เมืองทีม่ แี ม่น้ าอาร์โน ไหลผ่านนครทีย่ งั คงรักษาสถาปั ตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชืน่ ชม สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส Venice Mestre ตัง้ อยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวนิ สมาสเทร่-มิ ลาน (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งในยุค
กลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่ มถึงกันกว่า 400 แห่งที่
ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ ี
คลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใี่ ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชม
สะพานสะอื้นทีเ่ ชือ่ มระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วย
โมเสคหลายล้านชิน้ เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส
สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรือกลับสูฝ่ ั ง่ เมสเทร่ Mestre
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิ ลาน หรือมิ ลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็ นเมืองสาคัญ
ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชอ่ื เสียงในด้านแฟชั ่นและศิลปะ ซึง่ มิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชั ่นใน
ลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ านและสโมสรฟุตบอลเอซีมลิ าน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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มิ ลาน (อิ ตาลี)-อิ นเทอร์ลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมจัตุรสั สกาล่าและรูปปั น้ ดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบโกธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.
1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาการ ใช้
เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจติ รงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั น้ นับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอด
เรียวแหลมจานวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่ าเป็ นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมทีม่ อี นุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานทีจ่ ดั งานสาคัญต่างๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี มา
กว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ชีจติ รกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า ให้
ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าดังต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตงั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์
และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) และบริเวณเมืองนี้ยงั ใช้เป็ นทีถ่ ่ายทาของกองละครเรือ่ ง
ลิขติ รักหรือ The Crown Princess อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
อิ นเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว (สวิ ตเซอร์แลนด์)-เบอซองซง (ฝรั ่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกริ นเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชน
เล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึน้ รถไฟฟ้ า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว
ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี ิมะปกคลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม ระหว่าง
การเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟ
ราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ าทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF EUROPE
ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่าน
เดินชมประวัตขิ องการก่อสร้าง นาท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นบนสถานี ตรวจวัดสภาพ
ภูมิอากาศ Sphinx จากนัน้ นาชม ถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดิน
เล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นาท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่ น โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลีย่ นรถไฟที่
สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่ นรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมือ่ วันที่ 29 พ.ค. 2440)
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั ่งเศสที่ เมืองเบอซองซง Besancon เมืองแห่ง
การท่องเที่ยวของจังหวัดดูบส์ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นฟรองช์-กงเต้ โดยตัวเมืองตัง้ อยู่บนโค้ง
น้ าซึง่ เป็ นสาขาของแม่น้ าโรน ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของชาวกอลในยุคสัมริดราว 1,500 ปี ก่อนคริสตศักราช
ถือเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็ นหนึ่งศูนย์ประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วามสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง)
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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เบอซองซง-ดิ จอ็ ง-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอลิ ซี ่ (ฝรั ่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีนรถไฟของ เพื่อนาท่านนั ่ง รถไฟความเร็วสูง TGV ซึง่ เป็ นรถไฟความเร็วสูงและ
รถไฟทางไกลระหว่างเมืองทีใ่ ห้บริการโดบการเดินรถไฟแห่งชาติฝรั ่งเศส รถไฟความเร็วสูงนี้ได้ถูก
พัฒนาขึน้ ในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็ นต้นมา เดิมถูกออกแบบโดยให้ใช้พลังงานจากเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ ากังหัน
แก๊ส และเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ น้ ามัน ต่อมาถูกพัฒนาให้มาใช้พลังงานไฟฟ้ า ปั จจุบนั ให้บริการอย่าง
แพร่หลายโดยมีศนู ย์กลางการรถไฟนี้ทนี่ ครปารีสและได้มกี ารขยายสูเ่ มืองต่างๆ โดยรอบด้วยความเร็วสูงสุด
320 กิโลเมตร / ชั ่วโมง ซึง่ การเดินทางจากดิจอ็ งสูก่ รุงปารีสจะใช้เวลาเพียง 1.30 ชั ่วโมงเท่านัน้ เมือ่ เดินทาง
ถึงสถานีรถไฟในนครปารีส รถโค้ชรับท่านทีส่ ถานีนาท่านเข้าสูใ่ จกลางเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง
แวร์ซายส์ Versailles เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวังหรูหราชือ่ ดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
ปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก
และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซายส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง
เท่านัน้ มีผคู้ นอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรั ่งเศส เมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่
13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่ า และทรงเห็นว่า
ตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มาใน พ.ศ.
2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจงจน
กลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรงพระเยาว์
ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระ
ตาหนักขึน้ มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพักชั ่วคราวเท่านัน้ เมือ่ พระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจี่ ะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการปกครองของ
พระองค์ จึงเริม่ มีการปรับปรุงพระตาหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก
30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทาด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ น แบบอย่าง
ศิลปกรรมทีง่ ดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นาเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาว
ฝรั ่งเศส ต่อมาจึงได้มกี องทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั ่งเศส กับพระ
นางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปั จจุบนั พระราชวังแวร์ซายส์ยงั อยู่ใน
สภาพดีและเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมได้ นาท่านชมภายในทีม่ กี ารแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้อง
เสวย ห้องสาราญ เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครือ่ งประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนทีม่ ชี อ่ื เสียง อาทิ ห้อง
กระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ุดซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลง
นามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครังที
้ ่ 1 และใช้เป็ นทีล่ งนาม
ในเมือ่ เยอรมนีบุกตีชนะฝรั ่งเศสในสงครามโลกครังที
้ ่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทาการก่อสร้าง
เอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อนั สวยงาม ใน
พระราชวังแวร์ซายส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทัง้ หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทัง้ หมด
15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยายจากมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ูต
จากสยามได้เคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 4 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า
นครปารีส มหานครทีค่ นทั ่วโลกใฝ่ ฝันอยากมาเยือน จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าแซน แม่น้ าสายหลัก
ของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ และสถาปั ตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ ชมมหานคร
ปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั ่งเศส ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วย
ประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานทัง้ ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางของแฟชั ่นทีท่ นั สมัย ไม่
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ว่าจะเป็ นหอไอเฟิ ล Eiffel Tower หอคอยทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศฝรั ่งเศสทีร่ จู้ กั กันไปทั ่ว
โลก ทัง้ ยังเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของโลกอีกด้วย โดยสร้างขึน้ ด้วยโครงเหล็กบริเวณแม่น้ าแซนในก
รุงปารีส และตัง้ ชือ่ ตามสถาปนิกและวิศวกรทีอ่ อกแบบหอคอยแห่งนี้คอื กุสต๊าฟ ไอเฟิ ล เดิมสร้างขึน้ เพื่อใช้
เป็ นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของประเทศฝรั ่งเศส ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และต่อมากลายมาเป็ นสัญลักษณ์องกรุงปารีส เป็ นต้น
จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่วา่ จะเป็ น กระเป๋ าเดินทางริโมวา,
กระเป๋ าแบรนด์ดงั รวมถึงน้ าหอมต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเมืองเวอลิ ซี่เพื่อนาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า

13.40 น.
วันทีเ่ ก้า
06.50 น.

เวอลิ ซี-่ สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ให้ท่านเช็คเอ๊ าท์จากทีพ่ กั สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ และเผื่อเวลาให้
ท่านทาคืนภาษี ที่สนามบิ น
นาท่านออกเดิ นทางจากปารีส โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG931
สุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือกรณี ที่พกั ตามรายการถูกจองเต็มหมด
จะจัดหาโรงแรมที่พกั ในระดับเดียวกันแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

13-21 เม.ย.2562

Europe Classic 9 Days/TG
อิ ตาลี-สวิ ตเซอร์แลนด์-ฝรังเศส
่
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

ปร ับราคาท ัวร ์_ 26 ธ.ค.61
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตัว๋

87,900

53,500

85,300
80,900
9,500

53,500
49,500
9,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ที่ บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ
ท่ านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อม
คณะได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่ านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยูท่ ี่ ไหนนาน
ที่ สุด ท่ านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้
ท่ านได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่ านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่ าน
เอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่ านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยั
้
ด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ , ค่ารถรับ-ส่งนาเทีย่ ว ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการทาวีซ่าเชงเก้น
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 ค่าทิปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้าทัวร์ทเี่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 6
ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไขของ
สายการบิน

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์ (ไม่มกี ารแจกน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
 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 จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทมี่ กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ 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 น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั 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 มเรื่องโรงแรมที่พกั
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 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังที
้ ่มกี ารเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรือ่ งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
4. การแปลเอกสารเกีย่ วกับหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปกับผูป้ กครองอื่น หรือเอกสารการรับรองบุตร หรือเอกสาร
ใดๆ ทีอ่ อกจากอาเภอหรือราชการจะต้องแนบเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกี่ 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 นขนาดใบหน้ า
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
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
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o
o
o
o
o

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

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ 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 นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

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

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื 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 ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุ คลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอ่ื 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 โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดย
ฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน พร้อมทัง้ แนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการ
แปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

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

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-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. ชื่อสถานที่ทางาน / 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. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (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 ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. 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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