วันแรก
17.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบิ นดูไบ
พร้อมกันที่

สายการบิ นเอมิ เรตต์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความ

สะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทกุ ท่าน
20.35 น.

วันที่สอง

ออกเดินทางสู่

โดยเที่ยวบิ นที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบิ นดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรสั ทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้าแซน • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิ พิธภัณฑ์
ลูฟร์ • ประตูชยั อาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
 (-/กลางวัน/-)

00.50 น.

เดินทางถึง

(เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง)

03.20 น.

ออกเดินทางสู่

โดยเที่ยวบินที่ EK 71

08.00 น.

เดินทางถึงเดินทางถึง
ไทย 6 ชั่วโมง)

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุ งปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึง่ ในจุดหมายปลายทางในฝันของใคร
หลายๆ คนที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดที่มีลม
หายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักครัง้

ชมจุดถ่ายรู ปหอไอเฟลที่สวยที่สดุ ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนีเ้ คยใช้เป็ นสถานที่จัดงาน
สาคัญๆ ของประเทศอยูห่ ลายครัง้ แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ทา่ นจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่
มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนีน้ นั้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ดว้ ยประการทัง้ ปวง หอไอเฟลนัน้
ตั้ง ตามชื่ อ ของสถาปนิ กผู้อ อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่ อ ใช้เ ป็ น สัญ ลักษณ์ใ นงาน แสดงสิน ค้า โลก ในปี 1889 เมื่ อมี
ภาพยนตร์เ รื่ อ งใดที่ จ ะกล่ า วถึ ง ปารี ส ก็ จ ะ
จะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324
เมตร ที่เคยเป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ในโลก แห่งนี ้
อยูด่ ว้ ยเสมอ

ด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คนุ้ เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รอื ้ ทิง้ หลังจากงานสิน้ สุดลง แต่หอไอ
เฟลก็สามารถพิสจู น์ตวั เองและลบคาสบประหม่า จนกลายเป็ นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึง

จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สดุ ของโลก
ในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนัน้ จะผ่านสถานที่สาคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น สะพาน PONT DE L'ALMA สะพานอ
เล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส ถือเป็ นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่
ควรพลาดเมื่อมาปารีส

พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตาหรับฝรั่งเศส พร้อม
ไวน์แดง
นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุ งปารีส ณ แกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรู ปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็ น

สถานที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจานวนมาก นับเป็ นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในปารีสที่
ต้องไปเยือน

จากนัน้

นาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้าง
ขึน้ เพื่อเป็ นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่รว่ มรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของ
พระองค์หลังได้รบั ชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลทิ ซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนัน้ ประตูชยั แห่งนี ้
ก็ยงั เป็ นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 อีกด้วย

อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเป็ นที่ตงั้ ของถนนสายที่โด่ง
ดังที่สดุ ของโลกสายหนึง่ นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปก
รนัมกรีก ในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของการขยายพืน้ ที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครัง้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราช
ดารัสให้นารู ปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็ นถนนพระ
ราชดาเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่า
พืน้ ที่บนถนนแห่งนีม้ ีมลู ค่าสูงที่สดุ ในยุโรป และเป็ นที่ตงั้
ของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายทัง้ Louis Vuitton,
Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็
มี ใ ห้เ ลือ กสรรอย่างครบถ้วน หรือ หากท่านใดสนใจจิ บ
กาแฟ ทานเบเกอรีช่ ิลๆ ตลอดถนนเส้นนีก้ ็มีรา้ นให้ทา่ นได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สาม

พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง
 (เช้า/ กลางวัน / เย็น )

จากนัน้

น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า ชม พระราชวั ง แวร์ซ ายส์
(Château de Versailles) หนึ่ ง ในพระราชวัง ที่ มี ค น
พูดถึงมากที่สดุ และยังเป็ น1ใน7สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
ยุคปั จจุบันอีกด้วย แต่เดิมนัน้ เป็ นเพียงเมืองเล็กๆที่
พระมหากษัตริยร์ าชวงศ์บรู บ์ งโปรดมาล่าสัตว์เท่านัน้
แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14 ครัง้ ทรงพระเยาว์ เสด็จตาม
พระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรงโปรดพืน้ ที่บริเวณนีม้ าก
เมื่ อ ทรงขึน้ ครองราชย์น จึ ง มี พ ระราชด ารัสให้สร้า ง
พระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็ นพระราชวังที่สวยงามที่สดุ ในโลก
ภายในพระราชวั ง นั้น ประกอบไปด้ว ยห้อ งหั บ ถึ ง 700 ห้อ งมี
ภาพวาด 6,123 ภาพและงานแกะสลักถึง 15,034 ชิน้ ไฮไลท์สาคัญ
ของพระราชวังแห่งนีค้ งหนีไม่พน้ ห้องกระจกซึง่ บริเวณผนังด้านขวา
นั้น ประดับ ด้ว ยกระจกฉาบปรอทมากถึ ง 17 บาน แต่ละบานมี
ประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซึ่งในสมัยก่อนนัน้ กระจกเป็ น สิ่งที่มี
ราคาสูงมากเทียบเท่าทองคาเลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งนีย้ งั ใช้
เป็ นสถานที่ในการลงนามสนธิสญ
ั ญาสงบศึกในสงครามโลกครัง้ ที่1
ระหว่างฝ่ านสัมพันธมิตร และฝ่ ายจักรวรรดิเยอรมัน

ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็ นอีกหนึง่ หน้าประวัติศาสตร์ของไทยครัง้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตไปเจริญ
สัมพันธ์ไมตรีกบั พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นาโดยออกพระวิสทุ ธสุนทร ในวันที่ 1 กันยายนปี พ.ศ. 2229 (1686)นับเป็ นการส่งคณะฑูตสาเร็จอย่าง
เป็ นทางการครัง้ แรกกับชาติยโุ รปในประเทศไทย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วย
ขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป่า ที่สวยสดงดงาม ที่จะทาให้ทา่ นตื่นตาตื่นใจ ตลอดการเดินทางจนทาให้ท่านหลับตาไม่ลง
เป็ นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญแห่งหนึง่ ของฝรั่งเศส และเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะคล้ายปารีส
อย่างมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สี่

เมืองลูเซิ รน์ • อนุสาวรียส์ ิ งโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอิ นเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
(เช้า/ กลางวัน / เย็น )

จากนัน้

นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หนึง่ ในเมืองที่งดงาม
ที่สดุ ของประเทศ นาท่านถ่ายรู ปกับ อนุ สาวรียส์ ิงโต
(Lion Monument) ซึ่ง สร้า งขึน้ เพื่ อ เป็ น การร าลึก ถึ ง
ทหารหาญชาวสวิ ส ผู้ ซื่ อ สั ต ย์ต่ อ หน้า ที่ จ นวิ น าที
สุดท้าย อนุสาวรียน์ ีค้ ือสัญลักษณ์สาคัญของลูเซิรน์ ที่
ไม่มีนกั ท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่

น าท่ า นชม สะพานไม้ ช าเปล (Chapel Bridge) อั น เป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
โลก ทอดยาวระหว่างแม่นา้ Reuss โดยสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
14 จากนัน้ ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปั ตยกรรมรอบๆตัว
เมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยโุ รปผนวก
กับร้านสมัยใหม่ ทาให้เป็ นหนึง่ ในความวิเศษของเขตนี ้

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที) จุดศูนย์กลางของ
ประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ
พาท่านเดินชม ความงามและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของเมื อ ง พาท่ า นเดิ น ชม ถนน Hoheweg จุ ด ที่
ครึกครื่นที่สดุ ในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือก
ซือ้ สินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ขนึ ้ ชื่อ
หรือแม้แต่เสือ้ ผ้า เครื่องประดับก็ยงั มีให้ทา่ นเลือกสรร
ได้ตลอดถนนเลยทีเดียว

พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่ห้า

เมืองกริ นเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้าแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama
view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • น้าตกชเตาบ์บาค • มิ ลาน
 (เช้า/ กลางวัน / เย็น )

นาท่านสู่

เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองอันเป็ นจุดเริม่ ต้นในการพิชิตยอดเขาจุงฟราว Top Of Europe ด้วยทัศนียภาพที่
เป็ นหุบเขาที่มีบา้ นสไตล์สวิสชาเลย์ตงั้ อยูโ่ ดยรอบ ทาให้มีความสวยงามจนเป็ นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที่คนุ้ เคย

ใหม่ล่าสุ ด !!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพื่อพาท่านขึน้
กระเช้า Eiger Express ที่เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2020
ที่ผ่านมา โดยจะทาให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟ
ราวเร็วขึน้ ถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลิน บน
Top Of Europe

เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารนา้ แข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มี
ประติมากรรมนา้ แข็งอยูอ่ ย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยูท่ ี่ -3 องศา ตลอดทัง้ ปี เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
ของธารนา้ แข็ง Aletsch ที่ยาวทีส่ ดุ ในเทือกเขาแอลป์ ชม อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ที่จดั แสดงวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง

นอกจากนัน้ หากมีเวลาแนะนาให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซือ้ กลับเป็ นไปเป็ นของฝากจาก
ร้านช็อคโกแลตที่สงู ที่สดุ ในโลก และนาท่านขึน้ สู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร
ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

บนยอดเขาจุงฟราว ให้ท่านเต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุด
อลังการ
นาท่านลงสูอ่ ีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว เมืองเลาเทอร์บ
รุ น เนน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้ งแวะ
ชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ที่นเี่ ป็ นที่ตงั้ ของ น้าตกช
เตาบ์ บ าค (Staubbach) ที่ สู ง กว่ า 300 เมตร มุ ม สุ ด
อลังการกับริว้ นา้ ตกที่แทรกผ่านหน้าผาสูง โดยมีเบือ้ งล่าง
เป็ นบ้านเรือนสลับทุง่ หญ้า ที่มองกี่ครัง้ ก็ไม่เบื่อ

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ มิ ล าน (MILAN) (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 4.30 ชม.) เมืองสาคัญทางภาคเหนือของอิตาลี
ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษา
เซลต์คาว่า MID-LAN ซึง่ หมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีชื่อเสียง
ในด้านแฟชั่นและศิลปะ

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่หก

มหาวิ หารมิ ลาน • กัลเลรีอาวิ ตโตรีโยเอมานู เอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิ ส • จัตุรสั เซ็นท์ มาร์ค • มหา
วิ หารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิ ส
เมสเตร้
 (เช้า/ - / เย็น )

พาท่านถ่ายรู ปบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANA) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปั ตยกรรมกอธิคที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก ภายใน วิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ
ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที่วิจิตรเป็ นอย่างยิ่ง

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ ้งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่ งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานู เอเลเซ คอนโด
(Galleria Vittorio Emanuele II) ที่อดั แน่นไปด้วย แบรนด์ชนั้ นาระดับโลก ที่บางแบรนด์นนั้ ก็ยงั ถือ กาเนิด ณ เมืองแห่งนี ้

อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที่คุน้ หู อีกมากมายอย่าง Gucci,
LOUIS VUITTON, Swarovski
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร้ (VENICE MESTRE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ฝั่ งแผ่นดินใหญ่
เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ ตรอนเคตโต้
(TRONCHETTO) น าท่ า นล่ อ งเรื อ ผ่ า นชม
บ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิสหรือเวเน
เซี ย (VENEZIA) ดิ น แดนแสนโรแมนติ ก เป็ น
เมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลอง
แทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น “ราชินีแห่งทะเล
เอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และ
มีสะพานเชื่ อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ งที่บริเวณ ซานมาร์โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส
จากนั้น นาท่านถ่ายรู ปบริเวณ จั ตุ รัส เซ็ น ท์ มาร์ค (St.Mark’s
Square) ที่ จัก รพรรดิน โปเลียนยกย่อ งว่าเป็ นห้องรับ แขกที่สวย
ที่สดุ ของยุโรป และยังเป็ นที่ตงั้ ของ มหาวิหารซันมาร์โก (San
Marco Basillica) มหาวิหารประจาเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึน้ ใน
แบบสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากในปั จจุบนั เนื่องจาก
ถูกทาลายไปเกือบหมดสิน้ ในครัง้ ที่ออกโตมันเข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นนั้ จะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครัง้ นัน้ อยู่ โดย
เซ็ น ท์ม าร์โกถื อ ว่า เป็ น นัก บวชที่ สาคัญ ในการเผยแพร่ศ าสนาในสมัย ศตวรรษที่ 5 สาหรับ ตัว มหาวิ ห ารจะเชื่ อ มกับ
พระราชวังดอร์จ(Doge’s Palace) พระราชวัง
แบบเวนิส-โกธิคที่ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นที่ประทับของ
ยุคแห่งเวนิสครัง้ ที่เมืองนีย้ งั เป็ น สาธารณะรัฐเว
นิส ก่อนได้รบั การปรับปรุ งเป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์แ ละ
เปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี 1923 และยังมี หอ
ระฆั ง ซั น มาร์โ ก (St Mark’s Campanile) หอ

ระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรู ปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็ นที่ตงั้ ของ
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุม้ โค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรื อนจา นาท่านชมบริเวณ
สะพานรี อ าลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที่ สุด ของเวนิ ส รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่า งๆ
ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที่ทา่ นสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่ใหญ่ที่สดุ ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวติ
กลางสายนา้ ของชาวท้องถิ่นที่ใช้คลองแทนถนน
แต่เรือ่ งที่ทาสะพานนีโ้ ด่งดังที่สดุ คงหนีไม่พน้ นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็ นเพียงคนเดียว
ที่สามารถออกจากเรือนจาแห่งนีไ้ ด้ โดยเรื่องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลป์ คนนีถ้ ูกตีพิม พ์และโด่งดังในปี 1855 และถูกทาเป็ น
ภาพยนตร์ในปี 2005

**หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า

สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื่อประสานงานให้ได้
ทั้งนีไ้ ม่แนะนาให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา
จากนั้นนาท่านล่องเรือกลับขึน้ สู่ฝ่ั งเมสเตร้

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)
วันที่เจ็ด

เมืองปิ ซ่า • จัตรุ สั เปี ยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปี ซ่า • กรุงโรม
 (เช้า/กลางวัน / เย็น )

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตก
ของเมืองฟลอเรนซ์ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร จตุรสั ดูโอ
โมแห่งปิ ซาได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987

นาท่าน เข้าชม จัตุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ศาสนสถานที่สาคัญที่สดุ ของเมือง ซึง่ จัตรุ สั แห่งนี ้
จะประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งที่นี่มีหอระฆังที่โด่งดังระดับโลก นัน้ คือ หอระฆังเอน แห่งเมืองปิ ซา่ นา
ท่านชมบริเวณรอบหอระฆัง
แห่ ง นี ้พ ร้อ มเก็ บ รู ป เป็ นที่
ระลึกกับ หอเอนเมืองปี ซ่า
( LEANING TOWER OF
PISA)

ห อ ร ะ ฆั ง

ทรงกระบอก 8 ชั้ น โดย
เอกลักษณ์และสาเหตุที่ทา

ให้หอระฆังแห่งนีไ้ ด้เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนัน้ คือการที่ตวั อาคารมีลกั ษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ
เอนแห่งปิ ซ่าแรกเริ่มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้างขึน้ ไปเพียง 3 ชัน้ ฐานอาคารก็เกิดการทรุ ดตัวลง เนื่องจากเนือ้ ดินใน
บริเวณนีไ้ ม่มีชนั้ หินแทรก ประกอบกับตัง้ อยู่ใกล้แม่นา้ อาร์โน ทาให้ดินมี ความชืน้ และเหลวกว่าปกติ จนทาให้ตอ้ งยุติการ
ก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิค
การสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ตอ้ งยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชัน้ ที่ 7
ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิน้ เมื่อปี 1372 นับเป็ นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เริม่
นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุ งโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศอิตาลี และเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุง่ เรืองถือเป็ นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยโุ รป
ไม่วา่ จะเป็ น ปฏิทินตามหลักสุรยิ ะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็ นต้น

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่แปด

นครรัฐวาติ กนั • มหาวิ หารนักบุญปี เตอร์ • จัตรุ สั นักบุญปี เตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรัม่ • น้าพุเทรวี่ •
บันไดสเปน • ดูไบ
 (เช้า/ เที่ยง /- )

เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรที่อยู่ในกรุ งโรม ถือเป็ นศูนย์กลางของ
คริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญ

นาท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปี เตอร์ ( ST. PETER’ BASILICA) ศาสนสถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นที่
ฝั งพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษ
ประหารชี วิ ต ด้ ว ยการตรึ ง ไม้ ก างเขนในสมั ย ของ
จักรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็ นศูนย์รวมทัง้ ทางกาย
และทางใจของวาติ กัน โดยมหาวิ ห ารแห่งนี ไ้ ด้สร้างทับ
วิหารหลังเดิมที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเก
ลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี่ภายในถูกตกแต่ง
อย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่ อก้องโลก
อย่าง ปี เอต้า (Pietà) เป็ นรู ปปั้ นพระแม่นารียท์ รงโอบอุม้

พระเยซูหลังจากสิน้ พระชนม์ ซึ่งทาจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรัส
นักบุญปี เตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผูไ้ ด้ฉายาว่า สามารถเสก
หินอ่อนให้หายใจได้ จัตรุ สั สามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จาก
อียิปต์ ซึ่งเป็ นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนัน้ (ในกรณีมี
พิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)
จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) หรือชื่ออย่างเป็ นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิ เธีย
เตอร์
สร้างขึน้ ในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิ ดอย่างเป็ นทางการในอีก 10 ปี ต่อมาในสมัยพระเจ้า
ไททัส เป็ น สนามกี ฬ าที่ จ ะ
เป็ นการประชั น การต่ อ สู่
ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอ
เตอร์ด ้ ว ยกั น เอง และกั บ
สัต ว์ดุร ้า ย เช่ น สิ ง โต ช้า ง
แรด เป็ นต้น โดยบ้างก็กล่าว
กั น ว่ า การต่ อ สู้ใ นโคลอส
เซี่ ย มท าให้ สั ต ว์บ างชนิ ด
แทบจะศูนย์พนั ธุเ์ ลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชัน้ ขนาดใหญ่แห่งนีย้ งั ถือว่าเป็ นการผลิตซีเมนต์แห่ง
แรกๆ ของโลกอี ก ด้ว ย พาท่า นถ่ า ยรู ป ด้า นหน้า กับ โรมั น ฟอรั่ ม (ROMAN’S FORUM) อดี ต ศูน ย์ก ลางทางสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนีน้ นั้ เป็ นที่ตงั้ ของประตูชยั 2 แห่ง ที่เป็ นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่น
คือ ประตูชยั คอนสแตนติน สร้างขึน้ ในครัง้ ที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชยั ชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชยั ไททัส
ที่สร้างขึน้ หลังจากได้รบั ชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี ค.ศ. 81

นาท่านชมความงามของ น้าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มกั กล่าว
กัน ว่า เป็ น น า้ พุที่ สวยที่ สุด แห่ง หนึ่งใน โลก น าท่า นเดิ น ชมและถ่ า ยรู ป
บริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป
เชื่อมระหว่างจัตรุ สั สปั งนา กับโบสถ์ทรีนิตี ้ นอกจากนัน้ ยังมีสินค้าแบรนด์
เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือ กสรรค์อ ย่างเต็ม ที่ ไม่ว่า จะเป็ น Gucci,
Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็ น
ต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ ตาหรับ ก็มี
ร้านกาแฟมากมายให้ทา่ นได้ลมิ ้ ลอง

ได้เ วลาอัน สมควร

เพื่อให้ทา่ นได้มีเวลาทาการคืนภาษี (Tax Refund)
20.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่

โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK96 **บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง **

วันที่เก้า ดูไบ • สนามบิ นนานาชาติ สวุ รรณภูมิ

05.30 น.

เดินทางถึง

09.30 น.

เดินทางสู่

18.40 น.

เดินทางถึง

ให้ทา่ นผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลีย่ นเครือ่ ง
โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 372
กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขนึ้ อยูก่ บั
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมี
การปิ ดปรับปรุ ง หรืออาจทาการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ ๊ปคอนเฟิ ร์มก่อนทาการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดย
ทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ ี่แน่นอนก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

16 – 24 พฤศจิกายน 2565

26+1

85,999

เด็กอายุต่ากว่า 12
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่าน (ไม่มีเตียง)
85,999

พักเดี่ยวเพิ่ม

84,999

12,000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา

ชัน้ ธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองค่ะ***

110,000-120,000

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย***
อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุป๊ เส้นทาง
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีหอ้ งพักสาหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็ นห้องพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการระบุ

 ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้ นีห้ าก
สายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนา้ หนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลีย่ นแปลงตามประกาศนัน้ ๆ)
 ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 ค่านา้ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ เชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซา่ ให้ทา่ นไม่วา่ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันโควิด-19 วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารัก ษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั อุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัว และปั ญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ ดินทาง
 ภาษี นา้ มันและภาษี ต๋วั ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครือ่ งดื่มที่ส่งั เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทอ้ งถิน่ /คนขับรถ ไม่บังคับ ขึน้ อยูก่ ับความพึงพอใจของท่าน**

เงือ่ นไขการสารองทีน่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
มิฉะนัน้ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊ )
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อน
การเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั้ หมด
 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
กรณียกเลิก : (ตัดกรุป๊ )
 ยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน

การ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กรณีวีซา่ ที่ทา่ นยื่นไม่ผา่ นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี ้

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้ สิน้ แม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา
 ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตั๋วเครือ่ งบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมที่ทา่ นต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ทา่ นภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่คา่ มัดจาตั๋วตามจริงเท่านัน้
 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชีแ้ จงให้ทา่ นเข้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุป๊ FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
 บริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู้ ารองที่น่งั ครบ 10 ท่าน และได้รบั คิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจาก
บริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน , ห้องพักที่ได้รบั การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซา่ ให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ ๊ปในการยื่นวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทาง
มายื่นวีซา่ ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู้กาหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซา่ ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถกู ต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่า
ให้กบั ทางท่าน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯ กาหนดไว้ (10 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผเู้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลือ่ นวันเดินทาง หรือ ยกเลิก
การเดินทาง และกรณีผรู้ ว่ มเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหลังจากหัก
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณี ที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ
ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด
ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ทัวร์ทงั้ หมด
โรงแรมที่พักและสถานทีทอ่ งเที่ยว
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนาให้ทา่ นเปิ ด
ห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม หรือไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียง
เลย
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่
ติดกันหรืออยูค่ นละชัน้

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบ
ของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นภูมิภาคที่มีอณ
ุ หภูมิต่า จะมีบริการเครือ่ งปรับอากาศเฉพาะในฤดู
ร้อนเท่านัน้
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี ้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรมโดยแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน ,
การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการ
ชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
 ตั๋วเครือ่ งบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษั ทฯจะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนีแ้ ล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ทา่ นโดนปฏิเสธ
การเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลีย่ นไป ดังนัน้ ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการ
จองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ทา่ นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ทัง้ สิน้
 กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่
ชัดเจน สิง่ นีอ้ ยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้

**กรุณากรอกข้อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซา่ อินเดียออนไลน์ดา้ นล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอวีซา่ ในส่วนที่เป็ นสาเนาผูส้ มัคร
ไม่ตอ้ งเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. หนังสือเดิ นทาง

1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั จะต้องเหลืออายุการใช้งานเดินทางไป และ
กลับไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (สาหรับวีซา่ สติก๊ เกอร์) พร้อมสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด

***สาหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็ นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น
ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดย
เด็ดขาด***
1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจริง ถ้าเคยมีวีซา่ เชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน3 ปี
ตัวอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น

***ในกรณี ที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ ไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณา
แจ้งเจ้าหน้ าที่ ของทางบริ ษทั ให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่ มเติ ม และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนี้ รวมไปถึงผูเ้ ดิ นทางที่ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ด้วย***

2. รูปถ่ายสี

รูปถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ที่มีพนื ้ หลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซา้ กับรูปถ่ายที่เคยทาวีซา่ ภาพใบหน้าต้องชัดเจน ไม่ใส่
หมวก,ไม่ใส่แว่นและคอนแท็คเลนส์,ไม่ยิม้ เห็นฟั น และห้ามตกแต่งภาพใดๆทัง้ สิน้
ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศีรษะจรดคาง
อยูร่ ะหว่าง 3-3.5 เซนติเมตร
ความกว้างของใบหน้า
2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายทีต่ รงตามสถานทูตกาหนด

3. หลักฐานการเงิ น

3.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
3.2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บคุ คลนัน้ ๆด้วย
หลักฐานทางการเงินชือ่ และนามสกุลต้องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต และต้องขอจากธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวัน
ยืน่ วีซ่า
**หมายเหตุ** ผูส้ มัครควรเลือกใช้บญ
ั ชีออมทรัพย์ที่มีเงินอยูใ่ นบัญชีไม่ต่ากว่า 100,000 บาทขึน้ ไป
3.3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันที่ยื่นวีซา่

ตัวอย่าง Bank Statement ที่ผส้ ู มัครต้องขอกับธนาคาร

ตัวอย่าง Bank Guarantee ที่ผ้สู มัครต้องขอกับธนาคาร

4. หลักฐานการทางาน

4.1 สาหรับเจ้าของกิจการ
ต้องมีสาเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนาจดทะเบียนบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.2 สาหรับท่านที่ทางานบริษัท กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานฑูต
ต้องระบุวนั ลาให้ครอบคลุมตลอดช่วงการท่องเที่ยว ตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รบั (ระยะเวลาของหนังสือรับรองต้องไม่
เกิน 1 เดือน) ต้องมีตราแสตมป์ จากบริษัทและเอกสารต้องระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
4.3 สาหรับนักเรียน หรือนักศึกษา
ต้องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั กาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาเอกสารต้องระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
5. เอกสารส่วนตัว

 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
 ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น)
6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี

6.1

สูติบตั รฉบับภาษาไทย/อังกฤษ

6.2

กรณีเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องยื่นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

6.3

กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องขอจดหมายยินยอมจาก
ทางอาเภอ โดยที่บิดา หรือมารดา ผูไ้ ม่ได้เดินทางจะต้องไปยื่นความจานงเพื่ออนุญาตให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับอีก
ท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ หรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและลงตราประทับจากราชการ
อย่างถูกต้องฉบับภาษาไทย/อังกฤษ

ในการยืน่ วีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ
ทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาหนดขึน้ อยูก่ ับสถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิน้ บริษัทเป็ นเพียงตัว
แทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซา่ เท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***

ข้อมูลคาร้องขอยืน่ วีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่า
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :

โสด
หย่า

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หม้าย

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่ นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูส่ มรส
ชื่อและนามสกุลคูส่ มรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคูส่ มรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากาลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษัทที่ทางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริษัทที่ทางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปั จจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ทา่ นกาลังศึกษาอยู่ _______________________________

4.) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี า่ เชงเก้นในกลุม่ เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มีวนั ที่ออกวีซา่ และวันที่หมดอายุวีซา่ ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ทา่ นเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซา่ ___________________วันหมดอายุวซี า่ ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซา่ ___________________วันหมดอายุวซี า่ ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซา่ ___________________วันหมดอายุวซี า่ ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซา่ ___________________วันหมดอายุวซี า่ ___________________

ไม่เคยมีวีซา่ เชงเก้น

4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี า่ เชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิว้ มือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิว้ มือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซา่ เชงเก้นล่าสุดที่ทา่ นเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิว้ มือล่าสุด ___________________
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง

มีผอู้ อกค่าใช้จ่ายให้

ระบุชื่อ

ความสัมพันธ์

