Europe Romantic Route
** การบิ นไทย บิ นตรงสู่กรุงมิ วนิ ค กลับที่มิลาน ไม่ย้อนเส้นทาง **

เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-อิตาลี 9 วัน 6 คืน
นัง่ รถไฟสาย Bernina Express
เข้าชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
ชมเมืองสุดโรแมนติกทีโ่ คโม่
พร้อมช้อปป้ ิ ง Fidenza Village Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ เยอรมันและออสเตรีย และเส้นทำงโรแมนติค
เช่น สวิตเซอร์แลนด์และอิตำลี นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
มิ วนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็น
เมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีดี่ ทสี ่ ดุ ด้วย
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ปรีนอัมคีมซี

เมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญอีกแห่งของเยอรมันในเขตภูมภิ าคทะเลสาบคิมเซ่ อันเป็นทีต่ งั ้ ของพระราชวังหลวงทีม่ ี
ชือเรี
่ ยกเดียวกัน และถูกสร้างขึน้ เพือ่ ให้เป็น พระราชวังทีง่ ดงามทีส่ ดุ ในโลกโดยมีตน้ แบบจากพระราชวังแวร์
ซายส์ในประเทศฝรั ่งเศส
อิ นน์ สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีร่ ำบลุ่มแม่น้ ำอินส์
ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ และยังเป็นเมืองทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยงในด้ำนเป็นศูนย์กลำงของกำรแข่งขัน
กีฬำฤดูหนำว ทัง้ ยังเคยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำฤดูหนำวหลำยครัง้
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครังจั
้ กรวรรดิโรมัน และเป็นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ งั ้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด
วิคที ่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นีย์ได้นามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
ลูเซิ รน์
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึง่ ของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีสวยงาม
่
อาทิ ทะเลสาบลูเซิรน์ สะพานคา
แปล อนุเสาวรีย์สงิ โตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ
ทิ ราโน่
เมืองพรมแดนระหว่างอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือของประเทศอิตาลี
โคโม่
เมืองทีม่ คี วามงดงามและมีทะเลสาบเป็นชือเดี
่ ยวกับชือเมื
่ อง มีทะเลสาบทีส่ วยงามทีส่ ุดของอิตาลี ในแคว้น
ลอมบาร์เดีย ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทีย่ งั มีป่าไม้เขียวชะอุ่ม
เวนิ ส
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรำ่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค
มิ ลาน
หรือ มิลำโน เมืองสำคัญในภำคเหนือของประเทศอิตำลี เมืองแห่งแฟชั ่นดีไซน์เนอร์ชอดั
ื ่ งของอิตำลี มีมหำ
วิหำรทีง่ ดงำมโดดเด่นและแหล่งช้อปปิ้งแฟชั ่นชือดั
่ งก้องโลก แกลเลอรี ่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ทีน่ บั ว่ำเป็น
ช้อปปิ้งอำเขตทีส่ วยทีส่ ุดในอิตำลี มำกว่ำ 100ปี

กาหนดการเดิ นทาง

11-19 เม.ย.2562

ปรับราคาทัวร์!!!
Update 26 Dec 2018

วันแรก
22.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.50 น.

มิ วนิ ค- ปรีน อัมคิ มเซ่ (เยอรมัน)- อิ นน์ สบรูค (ออสเตรีย)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ กรุงมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจ
รับสัมภำระ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่ แม่น้ ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงิน กำรธนำคำร
และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศและมีอำร์ตแกลเลอรีด่ ที สี่ ุดด้วย นำท่ำนชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะบริ เวณโชว์

07.05 น.
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

รูม BMW โชว์รมู แห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลำท่ำนเดินชมรถ
บีเอ็มรุน่ ใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของทีร่ ะลึก จำกบีเอ็มและมินิคเู ปอร์ จำกนัน้ นำท่ำนชมนครมิ วนิ ค ซึง่ มหำ
นครแห่งนี้กอ่ ตัง้ ใน ค.ศ.1158 มีบรรยำกำศรืน่ รมย์เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุง่ เรือง
ไม่วำ่ แบบเรอเนซองส์คลำสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย นำ
ท่ำนสูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำของมิวนิคซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูป
ปั น้ พระแม่มำรีทองคำบนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทหี่ อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มี
ระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีก
หนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคูเ่ ป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณ
ย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชือ่ ดังเรียงรำยอยู่มำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านปรีนอัมคีมซี Prien Am Chiemsee เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญอีกแห่งของเยอรมัน
ในเขตภูมภิ ำคทะเลสำบคิมเซ่อนั เป็ นทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหลวงทีม่ ชี อ่ื เรียกเดียวกัน และถูกสร้ำงขึน้ เพื่อให้เป็ น
พระรำชวังทีง่ ดงำมทีส่ ุดในโลกโดยมีตน้ แบบจำกพระรำชวังแวร์ซำยส์ในประเทศฝรั ่งเศส (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือเพื่อ นาท่ านล่องเรือชมทะเลสาบคีมซี Chiemsee
Lake และแวะถ่ำยรูปกับพระรำชวังเฮอเรนคิมซี Herrenchiemsee Castle หนึ่งในพระรำชวังสุดอลังกำรที่
สร้ำงโดยกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 แห่งแคว้นบำเยิรน์ เป็ นพระรำชวังทีส่ ร้ำงอยู่บนเกำะในทะเลสำบคีมซี สร้ำง
เลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรั ่งเศสทัง้ ภำยในและภำยนอกอีกทัง้ ยังได้สร้ำงพระรำชวังแห่งนี้ให้มคี วำม
ทันสมัยกว่ำพระรำชวังแวร์ซำยส์ ทัง้ น้ ำประปำ น้ ำพุ ห้องน้ ำ ห้องสุขำและระบบทำน้ ำร้อนในอ่ำงอำบน้ ำอีก
ด้วย แต่เนื่องจำกกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตไปก่อน จึงทำให้หอ้ ง 50-70 ห้องในพระรำชวังแห่งนี้
ตกแต่งไม่เสร็จเรียบร้อย ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนนั ่งเรือกลับสู่ท่ำเรือเมืองปรีน จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำม
พรมแดนระหว่ำงประเทศสูเ่ มืองอิ นน์ สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2
ชั ่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีร่ ำบลุ่มแม่น้ ำ
อินส์ ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ ซึง่ อินน์สบรูค แปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ ำอินส์ และยังเป็ นเมือง
ทีม่ ชี อ่ื เสียงในด้ำนเป็ นศูนย์กลำงของกำรแข่งขันกีฬำฤดูหนำว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำฤดู
หนำวหลำยครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนำวปี 1964 และ ปี 1976 พำรำลิมปิ กฤดูหนำว ปี 1984 และปี 1988
รวมถึงโอลิมปิ กเยำวชนฤดูหนำวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครังแรกในปี
้
ค.ศ.2012 ทำให้อนิ น์สบรูคเป็ นเมืองแรกของโลกที่
ได้จดั กีฬำโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้ นำท่ำนเดินเล่นบริเวณจัตุรสั เมืองเก่ำ ทีม่ ี ตาหนักหลังคาทองคา ทีม่ อี ำยุรว่ ม
450 ปี ในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริย์ทโิ รลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 กับพระนำงมำเรียเทเรซ่ำ
เชือ่ กันว่ำหลังคำกำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุม้ ทองแดงจำนวนกว่ำ 3,450 แผ่น ตำมขอบประตูและหน้ำต่ำง
ประดับด้วยภำพเขียนสวยงำม ถือเป็ นสัญลักษณ์ทสี่ ำคัญของเมืองและมีอำคำรบ้ำนเรือนหลำกหลำยสีที่
ปั จจุบนั เป็ นร้ำนค้ำหลำกหลำยประเภท ถ่ำยรูปกับซิต้ที ำวเวอร์ จุดนัดพบของชำวเมือง รวมถึงจัตุรสั เมือง ทีม่ ี
เสำอันนำเซำเลอตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุดศูนย์กลำงของเมืองทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมำถ่ำยภำพกันมำกทีส่ ุด
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
อิ นน์ สบรูค (ออสเตรีย)-การ์มิชพาเท่ นเคียเช่น-โฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนระหว่ำงประเทศเข้ำเขตประเทศเยอรมันอีกครัง้ เดินทำงสูเ่ มืองการ์มิซพาเท่น
เคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้ อยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั ่วโมง) นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่ำกำร์มชิ ชมบ้ำนเมืองแสนสวยสไตล์บำวำเรีย
แท้ๆ ทีต่ ำมผนังของตึกต่ำง ๆ เป็ นรูปเขียนเรือ่ งรำวในคริสต์ศำสนำทีน่ ่ำชมยิง่ และยังเป็ นเมืองตำกอำกำศที่
มีชอ่ื เสียง เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทัง้ ในฤดูรอ้ นและฤดูหนำว เนื่องจำกกำร์มชิ มีควำมงำมทำงธรรมชำติ
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ซึง่ เป็ นภูเขำสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสำบแสนสวยงำมอีกด้วย นอกจำกนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลำงกำร
แข่งขันกีฬำฤดูหนำว ลำนสเก็ตน้ ำแข็งและลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโฮเฮนชวานเกา
Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศ
ออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครังจั
้ กรวรรดิโรมันและเป็ นทีต่ งั ้ ของปรำสำทของกษัตริย์บำวำเรียและยัง
แวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำสูงของเทือกเขำแอลป์ แถบแคว้นบำวำเรีย
ประเทศเยอรมนี ทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่ อ้ งกำรสร้ำงปรำสำท
ตำมเทพนิยำยของริ และให้เป็ นทีป่ ระทับอย่ำงสันโดษห่ำงจำกผูค้ น และเพื่ออุทศิ ให้แก่กวีชอ่ื ริชำร์ด วำก
เนอร์ ผูซ้ งึ่ เป็ นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงให้เป็ นไปตำมบทประพันธ์เรือ่ งอัศวินหงษ์ (Swan Knight
Lohengrin) ดังนัน้ ปรำสำทแห่งนี้จงึ ได้รบั กำรตกแต่งตำมเรือ่ งร่ำวในบทประพันธ์ดงั กล่ำว ปรำสำทแห่งนี้
ได้รบั กำรออกแบบโดยคริสทีอนั ยังค์ (Christian Jank) ซึง่ เป็ นนักออกแบบทำงกำรละคร มำกกว่ำทีจ่ ะเป็ น
สถำปนิก ถือเป็ นปรำสำททีม่ คี วำมงดงำมมำกทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำทแห่งนี้
เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นีย์ได้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของ
บริษทั ดิสนีย์ดว้ ย รวมไปถึงเป็ นต้นแบบของกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยเจ้ำหญิงนิทรำ ทีส่ วนสนุกดิสนีย์
แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงทีแ่ ดนเนรมิต (โดยปกติ การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริ การด้วย
รถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริ การด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนั ่งรถม้าซึ่งบริ การ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริ การ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่ มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ
700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก ทีเ่ คยมีควำมรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุส
เซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำและซื้อขำยเกลือมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำม
น่ำรัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงำมของบ้ำนเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วย
ร้ำนอำหำร โรงแรมทีพ่ กั และร้ำนค้ำทีต่ กแต่งอย่ำงมีสไตล์ ผ่ำนชมทีว่ ำ่ กำรเมืองโบสถ์เซ้นต์มงั ทีม่ ี
สถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค โบสถ์ใหญ่และสำคัญทีส่ ดุ ของเมือง ในอดีตเคยเป็ นสำนักสงฆ์นิกำยเบเนดิค หรือ
จะเป็ นปรำสำทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำและมีสำยน้ ำจำกแม่น้ ำเลช Lech ไหลผ่ำน
ปรำสำทนี้เคยเป็ นทีพ่ กั ของเหล่ำเชือ้ พระวงศ์ชนสู
ั ้ งและพระตัง้ อยู่บนยอดเขำกลำงเมือง สร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1500
ในแบบโกธิค
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
ฟุสเซ่น-ลูเซิ รน์ (สวิ ส)-มัลบุน (ลิ กเท่นสไตน์ )
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงต่อข้ำมพรมแดนสูป่ ระเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ที่เมืองลูเซิ รน์ Lucerne (ใช้เวลำประมำณ 4
ชั ่วโมง) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว แต่ลู เซิรน์ ก็ยงั คงมีควำม
สวยงำมเหมือนเดิม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชม อนุสาวรียส์ ิ งโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับ
ตกแต่งบนโครงหลังคำหน้ำจั ่วด้วยภำพวำดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภำพเขียนเหล่ำนี้เป็ นกำรเล่ำเรือ่ งรำวประวัติ
ควำมเป็ นมำของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ ำ Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษและเก็บเอกสำร
รวมทัง้ ของมีคำ่ ของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี ำนเชือ่ มติดอยู่กบั สะพำนสร้ำงขึน้
รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ำรบูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียง
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ของเดิม (ภำพวำดดังเดิ
้ มถูกไฟไหม้ไปค่อนข้ำงมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอื เป็ นสะพำนไม้ทเี่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ในยุโรป
และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำต่ำงๆ จำกลูเซิรน์ ไม่ว่ำจะเป็ นนำฬิกำแบรนด์ดงั ชันน
้ ำของสวิส เป็ นต้น
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมัลบุน Malbun หมู่บ้านเล็กๆในเขตประเทศลิ กเท่นสไตน์ Liechtenstein
(ใช้เวลำประมำณ 2 ชั ่วโมง) เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในระดับควำมสูงถึง 1600 เมตร หมูบ่ ำ้ นนี้จะถูกรอบล้อมไปด้วย
ภูเขำ พร้อมทัง้ ยังเป็ นเมืองรีสอร์ท มีได้รบั รำงวัลจำกสภำท่องเทีย่ วสวิสว่ำเป็ นรีสอร์ททีเ่ หมำะสำหรับ
ครอบครัวทีจ่ ะพำเด็กๆมำเล่นสกี สถำนทีแ่ ห่งนี้จงึ กลำยเป็ นศูนย์รวมกีฬำในฤดูหนำวและยังมีสวนสนุกเล็กๆ
ในกับเด็กๆ ได้สนุ กสนำนกันด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
มัลบุน-ทิ ราโน่ (อิ ตาลี)-โคโม่
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถานี รถไฟ Pontresina สถานี รถไฟสายโรแมนติ คในเขตสวิ สเซอร์แลนด์ (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) ให้ท่ำนนั ่งรถไฟท่ องเที่ยวสาย Bernina Express ทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ของ
สวิตเซอร์แลนด์และได้ชอ่ื ว่ำเป็ นเส้นทำงรถไฟทีม่ ที ศั นียภำพระหว่ำงทำงงดงำมทีส่ ดุ ของประเทศ ซึง่ เส้นทำง
อันงดงำมนี้ได้รบั กำรประกำศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้ นำท่ำนผ่ำนเขตใจกลำงเทือกเขำแอลป์ ที่
มีหมิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี ผ่ำนหุบเหว หุบเขำอัลบูล่ำ ลำธำร โตรกผำ อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพำนข้ำมธำรน้ ำ
ต่ำงๆ 196 แห่ง และธำรน้ ำแข็งทีป่ กคลุมยอดเขำเบอร์นินำ โดยเฉพำะสะพำนโค้งวงกลมที่ Brusio ทีม่ ี
ชือ่ เสียงโด่งดังไปทั ่วโลก และรถไฟไต่ระดับควำมสูงจนถึง 2,253 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเลเข้ำสูเ่ ขตช่องเขำ
เบอร์นินำและรถไฟค่อยๆ ลดระดับควำมสูงโดยวิง่ เป็ นบันไดวนสูส่ ถำนีปลำยทำงทีเ่ มืองทิ ราโน่ Tirano
ประเทศอิตำลี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโม่ Como (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) ให้ท่ำนได้เดินเล่นบริเวณ
ทะเลสำบโคโม่ ซึง่ ได้ชอ่ื ว่ำเป็ นทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์เดีย ทำงเหนือของ
ประเทศอิตำลี บริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขำสูงทีย่ งั มีป่ำไม้เขียวชะอุ่ม หลำย
จุดบนชำยฝั ง่ เป็ นช่องเขำแคบและหน้ำผำทีส่ วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคือเทือ กเขำแอลป์ ยำวเหยียดสุด
สำยตำเป็ นกำแพงธรรมชำติทสี่ ร้ำงฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขำแอลป์ นัน้ มี
หิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงเป็ นจุดดึงดูงให้ผคู้ นจำกทั ่วโลกหลั ่งไหลมำท่องเทีย่ วพักผ่อนกันอย่ำงไม่ขำดสำย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
โคโม่-เวนิ สเมสเตร้-เกาะเวนิ ส - เวนิ สเมสเรทร่
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองเวนิ ส Venice Mestre เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็ น
จำนวนมำกมำยในแต่ละปี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ำรวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งในยุคกลำง
เกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเชือ่ มถึงกันกว่ำ 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลำงอยู่
ที่ จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ บนเกำะต่ำงๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่ำงๆ
มำกมำยนับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยำกำศทีไ่ ม่มที ใี่ ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพำะเมือง ชมสะพำนสะอื้นที่
เชือ่ มระหว่ำงคุกหลวงและพระรำชวังดอร์ดจชมวิหำรเซนต์มำร์คทีง่ ดงำมด้วยกำรประดับด้วยโมเสคหลำยล้ำน
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คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

บ่าย

คา่
วันทีแ่ ปด
เช้า

ชิน้ เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพำนริอลั โตทีท่ อดข้ำมแกรนด์คำเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นำท่ำนถ่ำยรูป
กับพระรำชวังดอจส์ Doge's Palace พระรำชวังดอจส์ เป็ นทีท่ ำกำรของรัฐบำลเวนิสและทีพ่ ำนักของผูด้ ำรง
ตำแหน่งเจ้ำเมืองในอดีต ตัวอำคำรกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็ นสิง่ ก่อสร้ำงทีเ่ ก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปี มำแล้ว เมือ่
สมัยเวนิสยังเป็ นสำธำรณรัฐอิสระ ซึง่ เคยร่ำรวยและมีอำนำจมหำศำลและเคยส่งให้มำร์โคโปโลเดินทำงไป
เมืองจีน อิสระให้ท่ำนชมและเลือกซื้อสินค้ำขึน้ ชือ่ อำทิ เครือ่ งแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ำกำกเทศกำลคำร์นิวลั
ท่ำนอำจใช้เวลำนั ่งจิบกำแฟตำมร้ำนกำแฟ ทีต่ งั ้ อยู่รอบจัตุรสั เซนต์มำร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยำกำศทีแ่ สนโร
แมนติค ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนนั ่งเรือกลับสูเ่ วนิสเมสเทร่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เวนิ สเมสเตร้-ช้อปปิ้ ง Fidenza Village-มิ ลาน
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ ฟิ เดนซ่า Fidenza (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั ่วโมง) นำท่ำนแวะช้อปปิ้ ง
Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนมชันน
้ ำในรำคำพิเศษ อำทิ Armani, Prada, Michael
Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana,
Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch
เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมหรือเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระให้ท่านรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย)
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองมิ ลาน หรือมิ ลาโน Milano (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.45 ชั ่วโมง) นำท่ำนชม
เมืองมิลำนเมืองหลักของแคว้นลอมบำร์เดียและเป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีชอ่ื เสียงใน
ด้ำนแฟชั ่นและศิลปะ ซึง่ มิลำนถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชั ่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และ
โรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้ำนอุตสำหกรรม ผ้ำไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึง
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ ำนและสโมสรฟุตบอลเอซีมลิ ำน นำท่ำนชมจัตุรสั สกำล่ำและรูปปั น้ ดำวินชี และให้
ท่ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิง่ ใหญ่ภำยนอกของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหำวิหำรหิน
อ่อนแบบโกธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็ น
สถำปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 500 ปี มีควำมวิจติ รงดงำมและ
ประดับประดำไปด้วยรูปปั น้ นับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำยอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทอง
ขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็ นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำงด้ำนหน้ำดูโอโมที่มอี นุสำวรีย์พระเจ้ำวิกเตอร์เอม
มำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำคือสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญต่ำงๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็ม
มำนูเอล ทีน่ บั ว่ำเป็ นช้อปปิ้ งอำเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตำลี มำกว่ำ 100 ปี พร้อมถ่ำยรูปกับอนุ สำวรีย์ของ ลิโอ
นำร์โด ดำร์วนิ ชีจติ รกรเอกทีโ่ ด่งดังจำกภำพโมนำลิซ่ำมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมจำกช้อปแบ
รนด์ชอ่ื ดังในอำเขตแห่งนี้ ไม่วำ่ จะเป็ น Prada, Louis Vuitton, Gucci, Rimowa, Ferrari และอีกหลำกหลำย
แบรนด์ รวมถึงร้ำนอำหำรและขนมหวำนสุดแสนอร่อย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
มิ ลาน-สนามบิ น
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเช็คเอ๊ำท์ทพี่ กั และนำท่ำนเดินทำงสู่ Sforza Castle ป้ อมปรำกำรแห่งมิลำนทีถ่ อื ว่ำใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป
สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรำนเซสโก้ สฟอร์ซำ ดยุคแห่งมิลำนต่อมำได้มกี ำรบูรณะเพิม่ เติมในช่วง
ศตวรรษที่ 16 ละ 17 ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และแกลเลอรีเ่ ก็บงำนศิลปะ นำท่ำนเดินชมภำยนอกของป้ อม
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14.05 น.
วันทีเ่ ก้า
05.55 น.

ปรำกำร ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า มิ ลาน เผือ่ เวลาให้ท่านสาหรับการ
ทาคืนภาษี
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG941
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 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 หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

ปรับราคาทัวร์!!!
อัตราค่าเดิ นทาง

11-19 เม.ย.2562

Europe Romantic Route 9 D 6 N/TG
เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิ ตเซอร์แลนด์-อิ ตาลี
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

Update 26 Dec 2018

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตัว๋

83,500

46,800

79,800
76,500
10,500

46,800
42,800
10,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
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 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
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทยเส้นทำง กรุงเทพฯ-มิวนิค // มิลำน-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ , ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำวีซ่ำเชงเก้น
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และทิปหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 18
ธ.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิ่มตำมกฏและเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่มกี ำรแจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมัน, ค่ำบริกำรอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รำยกำร
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 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของ
ท่ำนนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื ค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
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ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทมี่ งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังที
้ ่มกี ารเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 15 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรือ่ งกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
4. ++สาคัญมาก++ การแปลเอกสารเกี่ยวกับหนังสือยิ นยอมให้เด็กเดิ นทางไปกับผูป้ กครองอื่น หรือเอกสารการ
รับรองบุตร หรือเอกสารใดๆ ที่ออกจากอาเภอหรือราชการจะต้องแนบเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับ
แปลจะต้องเป็ นการแปลที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
หมายเหตุ กรณีลูกค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
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- หำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
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 ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ
จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ นภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
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เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บคุ คลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษ
พร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูต 1 ฉบับ โดยเฉพำะคูส่ ำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องทำ
จดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตรา
สแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตรา
สแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
โดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลที่ ออกโดยกระทรวงการต่ างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ น
การแปลที่ ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
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*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนสำมำรถจะต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั
ท่ำนนัน้ จะต้องมำยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์อกเดินทำงภำยใน 20 วัน
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
หลัก

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

EuropeRomanticRoute9D/TG (D-A-CH-I) , 11-19Apr2019 **Revised 2 “เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการทัวร์ ”--แก้ไข 2 Jan2019**

14

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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