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ITALY - SWISS [TITLIS] - FRANCE 8 DAYS 5 NIGHTS
อิตาลี(โรม) – สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาทิตลิส) – ฝรั่งเศส

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ | โคลอสเซียม | ปิ ซา่ | เกาะเวนิส | อินเทอร์ลาเคน
ยอดเขาทิตลิส | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล | อิสระช้อปปิ ้ง
ราคาแนะนาเพียง

58,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม – โคลอสเซียม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสรณ์นา้ พุเทรวี
วันที่ 3. โรม – ปิ ซ่า – หอเอนเมืองปิ ซ่า – เวนิส เมรเตร้
วันที่ 4. เวนิส เมรเตร้ – เกาะเวนิส – แองเกิล้ เบิรก์
วันที่ 5. แองเกิล้ เบิรก์ (ยอดเขาทิตลิส) – ลูเซิรน์ – สิงโตแกะสลัก – เบอซองซง
วันที่ 6. เบอซองซง – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส - ล่องเรือแม่นา้ แซน
วันที่ 7. หอไอเฟล - ประตูชยั – พิพิธภัณฑ์นา้ หอม – อิสระช้อปปิ ้ง – สนามบิน
วันที่ 8. ดูไบ – สนามบิน

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2
03.30 น.
07.15 น.
09.00 น.
12.40 น.

กรุ งเทพฯ – ดู ไบ – โรม – โคลอสเซี ย ม - มหาวิ ห ารเซนต์ปี เตอร์ –
อนุสรณ์น้าพุเทรวี
ออกเดินทางสูส่ นามบินดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 377
** คณะเดินทางวันที่ 25 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น. **
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงโรม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 97
** คณะเดินทางวันที่ 25 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.10 น. และถึงกรุงโรม เวลา 13.25 น. **
ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) นาท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นผ่ านชมกลุ่ม โรมั นฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลาง
ทางด้านการเมื อง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญ รุ่งเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปี ท่ีผ่าน นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีใหญ่ที่สุด
ในโลก (St.Peter’s Basilica) ชมประติม ากรรมอันลื อชื่อ ปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่น
บู ชาบั ลแดคคิ โน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรง
บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี เตอร์ นาชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณ
รอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสูท้ ่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน นาชมงานประติมากรรมของ
เทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้าพุเทรวี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่ง
ดัง นาท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้ นาและแหล่งนัดพบของ
คนรักการช้อปปิ ้ง

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
่ี ัก โรงแรม MERCURE ROMA WEST หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

วันที่ 3 โรม – ปิ ซ่า – หอเอนเมืองปิ ซ่า – เวนิส เมรเตร้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมื องปิ ซ่า (Pisa) เมื องแห่งศิลปะที่สาคัญ ของอิตาลี เป็ นเมื องเล็ กๆอยู่ทางตะวันตกของ
Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงและเป็ นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นาท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei
Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ามนต์ (Baptistry
of St. John) ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่อง
ชมหอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ม
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้
ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้วเสร็ จ โดยใช้เวลาสร้าง
ทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ นา้ หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิน้ จากที่สูง
พร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อมกัน จากนัน้ ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียง
รายอยู่มากมาย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึน้

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

จากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเด
รียตริก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สดุ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
่ี ัก โรงแรม RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

เวนิส เมรเตร้ – เกาะเวนิส – แองเกิล้ เบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่
เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มี สมญานามว่าเป็ น "ราชิ นี แห่ งทะเลเอเดรียติก " มี เกาะน้อ ยใหญ่ กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้ นาท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่ มี เรื่องราวน่ าสนใจในอดี ต เมื่ อ
นักโทษที่เดินออกจากห้องพิ พ ากษาไปสู่คุกจะได้มี โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้าย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของ
เจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่ านสะพานนีม้ าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นาท่า น
ถ่ายรู ปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ
ในยุโรป” จัตรุ สั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่
5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชม
มนต์เสน่ ห์แห่ งนครเวนิ ส , เข้าชมโบสถ์ซ านมาร์โค, ช้อปปิ ้งสิ นค้าของที่ ระลึก อาทิเช่ น เครื่องแก้วมูราโน่ ,
หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางกลับสูฝ่ ่ ังแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย
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วันที่ 5

นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตัง้ อยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่ง
ของเทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะ
อันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
่ี ัก โรงแรม TERRACE ENGELBERG หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

แองเกิล้ เบิรก์ (ยอดเขาทิตลิส) – ลูเซิรน์ – สิงโตแกะสลัก – เบอซองซง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้ าทันสมัยระบบใหม่ ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอัน
ตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้ สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถา้ น้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคย
ละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์
ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็ นอันมาก ให้เวลา
ท่านเดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk " สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 3,041
เมตรจากระดับนา้ ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขา
แอลป์ อัน สวยงามแบบกว้า งไกลสุด สายตา (สะพานแขวนอาจจะปิ ด ในกรณี ถ้า สภาพอากาศไม่
เอื ้อ อ านวย) จากนั้ น เดิ น ทางสู่ เ มื อ งลู เ ซิ ร์ น (Lucerne) เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส เช่น
ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์

บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 6
เช้า

ราลึกถึงการสละชี พ อย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่ เกิดจากการปฏิ วัติในฝรั่งเศสเมื่ อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ ช าเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง มี ค วามยาวถึ ง 204 เมตร ทอดข้า มผ่ านแม่ น ้ารอยส์ (Reuss
River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ข องเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาที่เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป
สร้างขึน้ เมื่ อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ห ลัง คาคลุม สะพานมี ภ าพวาดประวัติศ าสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางข้า มพรหมแดนสวิ ต เซอร์แ ลนด์แ ละฝรั่ง เศสสู่ เ มื อ งเบอซองซง
(Besancon) เมื องหลวงและเมื องสาคัญ ของจังหวัด ดูและของแคว้นฟร็องช์ -กงเต ทางตะวันออกของ
ประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
่ี ัก โรงแรม MERCURE BEASANCON PARC MICAUD หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

เบอซองซง – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส - ล่องเรือแม่น้าแซน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มี ไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่ สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้ น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์
มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ตี กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสูม่ หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 7
เช้า

กลางวัน
บ่าย

แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทา
ให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก นาท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches
Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่นี ่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
่ี ัก โรงแรม NOVOTEL POISSY ORGEVAL หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

หอไอเฟล - ประตูชัย – พิพธิ ภัณฑ์น้าหอม – อิสระช้อปปิ้ ง – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชมความงดงามของมหานครปารี ส น าถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ หอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณ
จัตรุ สั ทรอคคาเดโร่ ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส จากนัน้ เข้าสู่ถนนสายโร
แมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสั คองคอร์ดตรงสู่ประตูชั ยนโปเลียน, นาชม
และถ่ายรูปคู่กบั ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลี ยนใน
ศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้
เลือกซือ้ สินค้าชัน้ นาบนถนนชองป์ เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรูหรา สินค้าแฟชั่นมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ท่ีจดั แสดงประวัติความเป็ นมาและจัดแสดงวิธีการ
ผลิตนา้ หอมในปั จจุบัน ของโรงงานผลิตนา้ หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นา้ หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้น
กาเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกนา้ หอม โดยพิพิธภั ณฑ์แห่งนีก้ ่อตัง้ ขึน้ มา
ในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่อยู่ เดิมของนโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละ
ห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์บรรจุนา้ หอมตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่าเรื่องราวการ
ผสมผสานกลิ่นนา้ หอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร
ท่านสามารถเลือกซือ้ นา้ หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย จากนัน้ เชิญเลือกซือ้ สินค้า
แฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า
จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรุ ง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจาก
ร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต,
เครือ่ งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega เป็ นต้น

17.00 น.
21.35 น.

วันที่ 8
07.20 น.
09.35 น.

18.40 น.

ถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินปารีส เพื่อให้ท่านมีเวลาทาคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาช้อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ดไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 76
** คณะเดินทางวันที่ 25 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. และถึงดูไบ เวลา 06.35 น. **

ดูไบ – กรุ งเทพฯ
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 372
** คณะเดินทางวันที่ 25 เม.ย.-02 พ.ค.63 และ 13-20 พ.ค.63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ
เวลา 18.55 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 16-23 มิ.ย.63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
****************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
ITALY - SWISS [TITLIS] - FRANCE 8 DAYS 5 NIGHTS
อิตาลี(โรม) – สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาทิตลิส) – ฝรั่งเศส
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

58,900.58,900.58,900.36,900.10 – 17 มี.ค. 63
63,900.63,900.63,900.41,900.25 เม.ย. – 02 พ.ค.63
59,900.59,900.59,900.37,900.13 – 20 พ.ค. 63
59,900.59,900.59,900.37,900.16 – 23 มิ.ย. 63
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
7,900.11,900.11,900.11,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ ่ืนวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันยื่นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (14 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่ส ามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่า งสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อื่น ได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

่ เชงเก้น (อิตาลี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า

6.

7.

8.
9.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
หมายเหตุ : การยืน
่ วีซ่ า แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท าการยืน
่ วีซ่ า ประเภทหมู่ค ณะ
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมูค
่ ณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รบ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ้
กาหนดว ันยืน
่ วีซ่าเท่านน
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่าในว ันทีก
่ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้
•

ในกรณี ท ี่เ หลือ ระยะเวลายื่น วีซ่ า น้อ ยกว่า 11 ว น
ั ท าการ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท

•

ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีคา
่ Fast Track เพิม
่ เติม
อีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )

้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนา
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแ
ี้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสอ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิมพ์ขน
ก ับใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
ื ยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสอ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน
้ )
ื ปกครองบุตรจากเขต
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีม
ื พยานและหล ักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านน
หรืออาเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ารสบ
ั้
6.4 ท่านจะต ้องนาหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนังสือ
ปกครองบุตรเป็ นสาเนาจากข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน

นามายืน
่ มิเช่นนัน
้ ทางศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
้ า
ี ค่าใชจ
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสย
่ ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
่ นนาไปประทับตรากงสุล มิเช่นนัน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสียเงิน
และเสียเวลาอันมีคา่ ของท่านเพือ
่ ไปทาเอกสารใหม่อก
ี รอบ หากเอกสารทีท
่ า่ นทามาแล ้วนัน
้
กลายเป็ นเอกสารทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บต
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า
่ นจะไปทาหน ังสอ
ุ รของท่าน
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี้ จงว่า
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
ทาไมไม่ม ี passport ***

-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

้ จงภาษาอังกฤษ
7. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชีแ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นัน
้ มาแนบด ้วย
่
8. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุก
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศอิตาลี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

่ -นามสกุล
กรุณากรอกชือ

ทีอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

และสัญชาติของผู ้มีอานาจ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
..........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา

ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

