Europe Panorama

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงโรมกลับที่ซูริค ไม่ย้อนเส้นทาง**

ชมกรุงโรมถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์บาซิลิก้า โคลอสเซี่ยม
ชมหอเอนปิซ่า และล่องเรือสู่เกาะเวนิส ชมจัตรุ สั ซานมาร์โค
ข้ามพรมแดนสู่เบิรช์ เทสกาเด้น ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโคนิคซี

ชมวิวน้าตกไรน์ น้าตกที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของสวิสฯ
นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องดัง James Bond
กับสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงไฮไลต์หลักกับ 4 ประเทศต่ำงๆ แสนงำมในเขตยุโรป ได้แก่ อิตำลี, ออสเตรีย,
เยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองหลักต่ำงๆ ทีงดงำมดั
่
งนี้

โรม

เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมืองและสถำนทีที่ เ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวำติกนั มหำวิหำรทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสต์ศำสนำ นิกำยโรมันคำทอลิคของโลก
ชมรูปปั น้ และจิตรกรรมอันล้ ำค่ำโดยฝีมอื ของจิตรกรเอกชือ่ ดังก้องโลก
ปิ ซ่า
เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตำลี อดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่ำ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เวนิ ส
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็ นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรำ่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค
เบิ รช์ เทชการเด้น เมืองท่องเทียวที
่ ส่ ำคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทำงท่องเทีย่ วของประเทศเยอรมันหรือเส้นทำง The Alpine
Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองทีร่ ำ่ รวยด้วยเหมืองเกลือ ปั จจุบนั กลำยเป็ นสถำนทีท่ ่องเทียวยอดนิ
่
ยม
ทะเลสาบโคนิ กซี ทีไ่ ด้รบั กำรขนำนนำมว่ำเป็ นทะเลสำบกษัตริย์ ซึง่ เป็ นทะเลสำบในหุบเขำ อยูท่ ำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
แคว้นบำวำเรีย มีทศั นียภำพสวยงำมจนได้รบั กำรยกย่องให้เป็ นมรดกโลก อีกทัง้ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสำบทีถ่ อื
ว่ำลึกทีส่ ดุ น้ ำใสทีส่ ุ และสะอำดทีส่ ดุ ในเยอรมนี
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ งั ้ ของน้ ำตกไรน์ น้ ำตกทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจำกกำรทีแม่
่ น้ ำไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ ำนำนำชำติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโรปไหลจำกต้นน้ ำในเทือกเขำแอลป์ มำบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลำยเป็นน้ ำตกที ่
สวยงำมมำก
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบ คือทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์
ยอดเขาชิ ลธอร์น ตัง้ อยู่บนระดับควำมสูง 2,979 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล ถือเป็ นเส้นทำงกระเช้ำทีมี่ ควำมยำวทีส่ ดุ ใน
สวิตเซอร์แลนด์ (กรณีทอี ่ ำกำศแจ่มใส) ชมทัศนียภำพอันงดงำม เคยใช้เป็ นสถำนทีใ่ นกำรถ่ำยทำภำพยนตร์
ดังระดับโลก เจมส์บอนด์0007 ทำให้ยอดเขำแห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั และโด่งดังไปทัวโลก
่
ลูเซิ รน์
เมืองสวยทีตั่ ง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสำบแห่งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวำลด์สตรัทซี และเป็ นเมืองตำกอำกำศทีมี่ ชอื ่ เสียงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซูริค
เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กาหนดการเดิ นทาง

9-17 เม.ย.2562

วันแรก
21.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.20 น.
06.50 น.

สุวรรณภูมิ-โรม-ปิ ซ่า (อิ ตาลี)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-944
เดิ นทางถึงสนามบิ นลีโอนาโดดาวิ นชี-ฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ราตรวจ
คนเข้าเมืองและรับสัมภาระ นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของ
ประเทศอิตาลี แต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ วมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกับ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย
คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

สถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ โรมเป็ นมหานครทีม่ สี สี นั เฉพาะตัว คลาคล่าไปด้วยผูค้ น
และนักท่องเทีย่ ว นาท่านชมเมืองหลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นาท่านสูน่ คร
วาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหา
วิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีต่ วั อาคารแม้ภายนอกก็มคี วามงดงามด้วย
ศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ทห่ี าชมได้ยาก ซึง่
ปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิง่ ล้าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทีท่ ่านอาจเคย
เห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค จากนัน้ นาท่านชมภายนอกพร้อม
ถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬา
ยักษ์ทจ่ี ุคนได้กว่า 50,000 คน ถ่ายภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุเสาวรีย์
ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ ์
โรมันทีย่ ่าน โรมันฟอรัม่ ทีเ่ ปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คสั แมกซิมุส
ก่อนนาท่านสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
มาโยนเหรียญเสีย่ งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชัวครู
่ ่
ก่อนนาท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งชิลด์และช้อปปิ้ งแบรนด์เนมทีม่ ี
ชื่อเสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของกรุงโรม ให้ท่านถ่ายรูปกับสถานทีโ่ ดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังของประเทศ
อิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่า ผ่านชมความงดงามของ
ทัศนียภาพทีง่ ดงามเป็ นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ปิ ซ่า-เวนิ ส (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่าน ชมหอเอนปิ ซ่า Pisa Tower, Leaning Tower นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก “หอ
เอนปิ ซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิ ซ่า ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่
เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100
ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการ
ตกของวัตถุดว้ ย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเลคซิ โอ Leccio
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส Venice Mestre ตัง้ อยูใ่ นเขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวนิ ส (อิ ตาลี)-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

นาท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ
เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลางอยู่ท่ี
จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ มากมาย
นับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ทีเ่ ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิน้
เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
ล่องเรือกลับสูฝ่ ั ง่ เมสเทร่ Mestre สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง ซาลสเบิรก์ Salzburg
ประเทศออสเตรีย ซาลสเบิรก์ ถือเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต ทีเ่ พิง่
จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่านมาและยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The
Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค และได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย (ใช้เวลาประมาณ 6 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพงดงามและวิถชี วี ติ ของชาวยุโรป
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)-เบิ รช์ เทสกาเด้น-โคนิ คซี-การ์มิชพาร์เท่นเคียเช่น (เยอรมันี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศเยอรมันที่ เบิ รช์ เทชการเด้น Berchtesgaden (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) เมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเทีย่ วของประเทศเยอรมันหรือ
เส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองทีร่ ่ารวยด้วยเหมืองเกลือ ซึง่ เริม่ ทาการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1517 ปั จจุบนั กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยม ให้ท่านชมเมืองเล็กๆ น่ารักทีถ่ ูกโอบล้อมโดยเทือกเขา
แอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติทง่ี ดงามอีกทัง้ เป็ นเมืองทีฮ่ ติ เลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่ง
ดังในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปั จจุบนั ยังมีบงั เกอร์ และเครื่องป้ องกันหลงเหลือให้ชมอยู่ อิสระให้ท่านเดินเล่น
ย่านใจกลางเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิ กซี ทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบกษัตริย์ ซึง่ เป็ นทะเลสาบ
ในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านล่องเรือชมความงดงามของทัศนี ยภาพรอบทะเลสาบ Konigsee Lake ทีส่ วยงามจนได้รบั การยก
ย่องให้เป็ นมรดกโลก อีกทัง้ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบทีถ่ อื ว่าลึกทีส่ ดุ น้าใสทีส่ ดุ และสะอาดทีส่ ดุ ในเยอรมนี จึง
อนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือทีใ่ ช้ไฟฟ้ าเท่านัน้ ทีส่ ามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองการ์มิซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้ อยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสน
สวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็ นรูปเขียนเรื่องราว
ในคริสต์ศาสนาทีน่ ่าชมยิง่ และยังเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ ในฤดูรอ้ น
และฤดูหนาว เนื่องจากการ์มชิ มีความงามทางธรรมชาติซง่ึ เป็ นภูเขาสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสาบ
แสนสวยงามอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้าแข็ง และลู่แข่งสกี
โอลิมปิ ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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การ์มิชพาร์เท่นเคียเช่น (เยอรมันี)-ชาฟฮาวเซ่น (น้ าตกไรน์)-อิ นเทอร์ลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่ มือง ชาฟฮาวเซ่น ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมความสวยงามของน้าตกไรน์ น้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้าไรน์ ซึง่ เป็ น
แม่น้านานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ น้ื ทีโ่ ลกเปลีย่ น
ระดับจึงกลายเป็ นน้าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองอิ น
เทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
และบริเวณเมืองนี้ยงั ใช้เป็ นทีถ่ ่ายทาของกองละครเรื่องลิขติ รักหรือ The
Crown Princess อีกด้วย มีฉากหลังเป็ นยอดเขาจุงฟราว ส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ ฉายา Top of
Europe ชื่นชมสถานทีส่ วยงามของเมืองและบรรยากาศอันบริสทุ ธิ ์ โอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ถือ
เป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีความคึกคักตลอดปี
ประกอบด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 โดยมากเป็ นบ้านไม้สไตล์ชาเล่ต์ และเดินเล่นในย่านโฮอีเวก
ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งในเมืองอินเทอร์ลาเก้น หรืออาคารคาสิโนคูซาล อายุกว่า 100 ปี ทง่ี ดงามด้วย
สถาปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่นและยังเป็ นคาสิโนเด่นของเมืองด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
อิ นเทอร์ลาเก้น-สเตทเชลเบิ รก์ -ยอดเขาชิ ลธอร์น-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่สเตทเชลเบิ รก์ Stechellberg ทีต่ งั ้ ของสถานีกระเช้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
นาท่านนังกระเช้
่
าขึน้ สู่ ยอดเขาชิ ลธอร์น Schilthorn ทีร่ ะดับความสูง 2,979 เมตร จากระดับน้าทะเล ถือ
เป็ นเส้นทางกระเช้าทีม่ คี วามยาวทีส่ ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ (กรณีทอ่ี ากาศแจ่มใส) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ตื่น
ตากับแนวเทือกเขาแอลป์ ขาวโพลนไปตลอดเส้นทางสลับกับวิวของหมู่บา้ นชนบทเบือ้ งล่างทีช่ าวเมืองยังคง
ทาฟาร์มเลีย้ งสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ได้แก่ หมู่บา้ นมูรเ์ ริน Murren หมู่บา้ นเล็กๆ บนภูเขา ซึง่ เป็ นหมู่บา้ นปลอด
รถยนต์เนื่องจากไม่มกี ารตัดถนนเข้าหมูบ่ า้ น จะต้องเดินทางเข้าออกหมู่บา้ นนี้จะต้องนังกระเช้
่
าหรือรถไฟขึน้
ลงเท่านัน้ นาท่านขึน้ มาถึงยอดเขาชิลธอร์น ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
เมื่อภาพยนตร์เจมส์บอนด์
007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทยว่า ยอดพยัคฆ์ราชินี มาถ่ายทาทีน่ ่ี โดย
กาหนดให้ภตั ตาคารหมุนได้หรือพิตส์กลอเรีย เป็ นรังของเหล่าผูร้ า้ ย จากนัน้ ผูค้ นก็รจู้ กั ชิลธอร์นในชื่อพิตส์
กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ จากบริเวณพิตส์กลอเรีย สามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าได้ทุกด้าน ใน
วันทีอ่ ากาศแจ่มใส สามารถชมวิวของทิวเขาสามแห่งได้ คือ ยอดเขาไอเกอร์ ทีม่ คี วามสูง 3,970 เมตร, ยอด
เขาเมินซ์ มีความสูง 4,107 เมตร และยอดเขาจุงฟราว ทีค่ วามสูง 4,150 เมตร ตัง้ เรียงกันโดดเด่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Piz Gloria บนยอดเขา
นาท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีความ
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สวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรียส์ งิ โต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษ
ที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่า
เรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษ
และเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อมติดอยู่กบั
สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมี
สภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ
ในยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมและของทีร่ ะลึก อาทิ ช็อคโกแล็ต เนสเปรสโซ่สาหรับ
คอกาแฟ มีดพกเอนกประสงค์คณ
ุ ภาพสวิสฯ นาฬิกา เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลูเซิ รน์ -สนามบิ นซูริค (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั เตรียมตัวเดินทางสูน่ ครซูริค เมืองเศรษฐิ กิจสาคัญของประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ และถือเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิส และมีแม่น้าลิมมัตเป็ นแม่น้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เมืองซู
ริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี ่อื เสียงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นพร้อมทาคืนภาษี
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นเมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบิ นที่ TG-971
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึน้ อยู่กบั เหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพ
อากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

9-17 เม.ย.2562

Europe Panorama
(อิ ตาลี-ออสเตรีย-เยอรมันี-สวิ ตเซอร์แลนด์ 9 วัน / TG)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

82,900

49,300

79,900
75,900
9,900

49,300
45,300
9,900

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
•
•
•

•

หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ เขตเมืองเก่าหรือพระราชวังและหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ

• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 5 ธ.ค.
2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์

o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
4. การแปลเอกสารเกีย่ วกับหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปกับผูป้ กครองอื่น หรือเอกสารการรับรองบุตร หรือเอกสาร
ใดๆ ทีอ่ อกจากอาเภอหรือราชการจะต้องแนบเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

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

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

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน

- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

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

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

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

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น

- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดย
ฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน พร้อมทัง้ แนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการ
แปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

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

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................

4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

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

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

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึ กษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................

7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดิ นทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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

