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วันแรก
21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

ปารี ส • พระราชวังแวร์ซาย • จตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรื อแม่น้ าแซน • ประตูชัยอาร์ กเดอทรียงฟ์
 (-/กลางวัน/เย็น)

00.02 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (บินตรง) ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ TG 930 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

07.10 น.

ถึง สนามบินนานาชาติ ปารีส -ชาร์ ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) เมือ งหลวงสุ ดโรแมนติกของ
ประเทศฝรั่ง เศส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือ งและศุลกากรเรี ยบร้อ ย (เวลาท้อ งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6
ชั่วโมงหลังวันที่ 31 ต.ค. ทุกประเทศ)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ ซายส์ (Château de Versailles) หนึ่งในพระราชวัง ที่มีคนพูดถึงมากที่สุ ด และยัง
เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบนั อีกด้วย ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารี ส แต่
เดิมนั้นเป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ที่พระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เ ท่านั้น แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ครั้ง
ทรงพระเยาว์ ได้เสด็จตามพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 พระราชบิดา มาล่าสัตว์น้นั ทรงโปรดพื้นที่บริ เวณส่วนนี้มาก ครั้งเมื่อ

ทรงขึ้นครองราชย์น้นั ทรงมีพระราชดารัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารี สที่เมืองแห่ง
นี้ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็ นพระราชวังที่ส วยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นความจริ งที่ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยได้เริ่ ม
ก่อสร้างตั้งแต่ในปี 1661 และพร้อมใช้งานในปี 1688 แต่กระนั้นในอีก 2 รัชกาลต่อมาก็ยงั ทรงโปรดให้ต่อเติม มา
เรื่ อยๆ

ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง 700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิ้น
นอกเหนือจากนั้น บริ เวณสวนแวร์ซายส์น้นั ก็ยงั มีความวิจิตรงดงามเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ น การตกแต่งสวนแบบ
ตะวันตกซึ่ ง เป็ นต้นแบบให้กับอีกหลายสวนในยุโรป ส่ วนไฮไลท์สาคัญของพระราชวัง แห่ งนี้ คงหนี ไม่พ ้น ห้อง
กระจกซึ่งบริ เวณผนังด้านขวานั้นประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21
แผ่น ซึ่งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็ นสิ่งที่มีราคาสูงมาก ถึงขนาดกล่าวกันว่ามีมูลค่าของกระจกเท่ามูลค่าของทองคา
เลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งนี้ ยงั ใช้เป็ นสถานที่ส าคัญในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั้ง ที่ 1
ระหว่างฝ่ านสัมพันธมิตร และฝ่ ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นอีกหนึ่ง

หน้าประวัติศ าสตร์ของไทยครั้ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่ง ราชวงศ์ปราสาททอง ทรงส่ งคณะทูตไปเจริ ญ
สัมพันธ์ไมตรี กบั พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นาโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันที่ 1 กันยายน ปี พ.ศ. 2229 (1686) นับเป็ น
การส่งคณะฑูตสาเร็จอย่างเป็ นทางการครั้งแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย พระราชวังแห่งนี้ยงั เป็ นต้นแบบในการ
สร้างพระราชวัง อีกมากมายในยุคหลัง อาทิ พระราชวัง เชินน์บรุ นน์ ของออสเตรี ย และพระราชวัง ปี เตอร์ฮอฟ
ของรัสเชีย เป็ นต้น
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

พาท่านเข้าสู่มหานครปารี ส ชมจุดถ่ายรูป หอไอเฟลที่สวยทีส่ ุดที่ จัตุรสั ทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริ เวณนี้
เคยใช้เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น
หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้น้นั ถือเป็ นสัญลักษณ์ของพาปารี สที่พลาด
ไม่ได้ดว้ ยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามชื่อของสถาปนิกผูอ้ อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์
ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 แต่ดว้ ยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุน้ เคยต่อชาวปารี ส ถึงขนาดมีการ
เรี ยกร้องให้รื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวั เองและลบคาสบประหม่า จนกลายเป็ น
สถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงหรื อมีภาพยนตร์เรื่ องใดที่จะกลางถึง ปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของ
ความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งนี้อยู่ดว้ ยเสมอ

พาท่านล่องเรือแม่ น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน เมืองทีโ่ รแมนติกที่สุดของโลก
ในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สาคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น สะพาน Pont de l'alma สะพานอ
เล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่งปารี ส ถือเป็ นอีก 1
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมือ่ มาปารี ส

จากนั้น

พาท่ านถ่ ายรู ปกับ ประตูชัย อาร์ กเดอทรียงฟ์
(Arc de Triomphe) วงเวี ย นที่ เ ชื่ อ มถนน12
เส้นของปารี ส ไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อ เป็ นสดุดี
ทหารฝรั่ ง เศสที่ ร่ ว มรบในสงครามต่ า งๆ
โดยเฉพาะในสงครามนโปเลีย น เนื่องจากเริ่ ม
สร้ า งในรั ช สมัย ของพระองค์ ห ลัง ได้รับชัย
ชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อ
วัน ที่ 2 ธั น วาคม 1805 นอกเหนื อ จากนั้ น
ประตูชัยแห่งนี้ก็ยงั เป็ นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย อาร์กเดอทรี ยงฟ์ มีความสูง 49.5
เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซึ่งถือว่าใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากทีเ่ กาหลีเหนือเท่านั้น ทางทิศ
ตะวันตกยังเป็ นที่ต้งั ของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนน
ที่ไ ด้ชื่อ มาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรี ก ในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่ งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของ
พระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดารัส

ให้นารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็ นถนนพระราชดาเนิ นกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่ าพื้นที่
บนถนนแห่ ง นี้ มีมูลค่ าสู ง ที่สุ ด ในยุโ รป และเป็ นที่ต้ งั ของสิ นค้า แบรนด์ร ะดับโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton,
Hermès, OMEGA, LACOSTE, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เ ลือกสรรอย่างครบถ้วน หรื อ หากท่านใดสนใจจิบ
กาแฟ ทานเบเกอรี่ ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี้ก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่นเช่นกัน

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้ อมพิเศษ หอย
เอสคาโก้ ต้นตาหรับฝรั่งเศส

ที่พัก

Mercure Paris Velizy หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

ปารี ส • นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

พาท่านสู่ สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพื่อขึ้น รถไฟ เตเชเว (TGV) รถไฟความเร็วสูงสัญชาติฝรั่งเศสที่
สามารถทาความเร็วได้สุงสุดถึง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่จะพาท่านลัดสู่ เมืองสทราซบูร์ (Strasbourg) เมืองเล็กๆ
ในแคว้นอัลซาส ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ซึ่งจะประหยัดเวลาจากการนั่งรถไปถึง 3 ชั่วโมง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารท้ องถิ่น พร้ อมให้ ท่านได้ ชิมไวน์ รสเลิศที่เป็ นที่ขึ้นชื่อของแคว้ นอัลซาสซึ่งมี
คุณภาพไม่แพ้บอร์ กโดซ์ และเบอร์ กันดี ที่ถือเป็ นสุดยอดในแวดวงไวน์เลยทีเดียว
พาท่ า นชมความงามของเมื อ งสทราซบู ร์ ที่ ย่ า น เปอร์ ติต
ฟรองซ์ (Petite France) หรื อ Little France รูปแบบบ้านเรื อ น
จะสร้างในแบบยุคกลางที่จะทาโครงสร้างไม้ และโบกปูนปิ ด
ทับ เรี ย กว่า Half Timber คือ ครึ่ ง ไม้ ครึ่ ง ปูน ซึ่ ง เป็ นแบบบ้าน
สไตล์ยุคกลางของยุโรปสุดคลาสสิก คล้ายกับบ้านเรื อนของ
เบล นางเอกจากการ์ ตูนดัง ของค่าย Disney อย่าง Beauty and
the Beast

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นประเทศที่มีธรรมชาติส วยที่สุ ด
แห่งหนึ่งในโลก ทั้งน้ าตก ภูเขา ทะเลสาบ และภูมิทศั น์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแบบฉบับสวิส
นาท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken) เมือ งที่อ ยู่ท่ ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อ มด้วย 4 ขุนเขา (ใช้เ วลา
ประมาณ 3.30 ชม.)
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้ อมเสิร์ฟ ชีสฟอง
ดู แบบฉบับ สวิสเซอร์ แลนด์

ที่พัก

Hotel Metropole หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(ร้านค้าที่นี่ปิดทาการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.)

วันที่สี่

เมืองอินเทอลาเก้น • กริ นเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก)
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)
ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี
รัฐแบร์น เมืองอันเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพิชิต
ยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยู่ที่ความ
สูง 1,034 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ด้วย
ทัศนียภาพที่เป็ นหุบเขา ที่มีบา้ นสไตล์สวิส
ชาเลย์ต้งั อยู่โดยรอบทาให้มีความสวยงาม
แปลกตาจนเป็ นเหมือนหน้าตาของ
สวิสเซอร์แลนด์ที่คุน้ เคย จากนั้น พาท่านนั่ง
รถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราว (Jungfraujoch)
เป็ นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ ที่คู่ควร
แก่การพิชิตเป็ นอย่างยิ่ง โดยที่สถานีแห่งนี้น้นั
เป็ นสถานีที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ด้วยความ
สูง 3,454 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งถือเป็ น

สุดยอดงานวิศวกรรมของการรถไฟในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว ผูบ้ กุ เบิกการสร้างรถไฟสายนี้น้นั คือ อดอล์ฟ กอ
เยอร์-เซลเลอร์ (Adolf Guyer-Zeller) ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 16 ล้านฟรังค์ และเปิ ดให้บริ การอย่างเป็ น
ทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912 เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์ น้าแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ าแข็งลึกเขาไปกว่า
30 เมตร มีประติมากรรมน้ าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมอิ ยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์
(Alpine Sensaton) ที่จดั แสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนาให้ท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแล็ต Lindt และเลือกซื้อกลับเป็ นไปเป็ นของฝากจากร้านช็อคโกแล็ตที่สุงทีส่ ุดในโลก และพา
ท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
เที่ยง

พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ
พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์ บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้ งแวะชม
เพราะเป็ นที่ต้งั ของ น้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง
และเบื้องล่างเป็ นหมู่บา้ นน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ลอ้ มโดยรอบ

จากนั้นเดินทางไปยังเขตประเทศอิตาลี ที่ครั้งหนึ่งในอดีตนั้นพื้นที่น้ีเคยเป็ นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่
ครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริ กา ทวีปเอเชีย และมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็ นดัง่ ทะเลสาบ เข้าสู่ เมืองมิลาน
(ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

มิลาน • เวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ • สะพานถอนหายใจ • เมืองโบโลญญ่า
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม
แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หนึ่งในโบสถ์ศริ สต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริ งที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ ตัวอาคารสี
ขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตร ประกอบด้วยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็ นรูปปั้นพระแม่
มารี ยท์ าจากทองสัมฤทธิ์ สูง 4 เมตร บริ เวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรุปสลักหินอ่อนที่ตกแต่งอย่างปราณีต มหาวิหาร
แห่งนี้เริ่ มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท้ายซึ่งถือ
เป็ นการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965

จากนั้น

เที่ยง

นาท่ านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่ง แผ่นดินใหญ่เ มืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ ส ถูกสร้างขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรี ยติก เป็ น
เมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่ สุด นาเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นา
ท่านล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อ ย
ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝัง่ ที่บริ เวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้วยเมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้เส้ นหมึกแบบเวนิส

จากนั้น

นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส นาท่านถ่ายรูปบริ เวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ ค (St. Mark's Square) ที่จกั รพรรดิน
โปเลีย นยกย่อ งว่าเป็ นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยัง เป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิหารซันมาร์ โก (San Marco
Basilica) มหาวิหารประจาเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ึงหาได้ย ากในปั จจุ บัน
เนื่องจากถูกทาลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด แต่วิหารแห่งนี้อยู่ไกลจากเขตสงครามมาก เป็ นที่เก็บ
อัฐินักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรี ยที่ชาวเวนิส นามา ซึ่งภายในโบสถ์น้นั จะมีภ าพโมเสกบอกเล่าเรื่ องราวในครั้ง
นั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็ นนักบวชที่สาคัญในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 สาหรับตัวมหาวิหารจะ
เชื่อมกับ พระราชวังดอร์ จ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นที่ประทับของดยุคแห่งเว
นิ ส ครั้ง ที่เมืองนี้ ย งั เป็ น สาธารณะรัฐเวนิ ส ก่อ นได้รับการปรับปรุ งเป็ นพิพิธภัณฑ์และเปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี
1923 และยัง มี หอระฆัง ซันมาร์ โก (St Mark's
Campanile) หอระฆัง สู ง 98.6 เมตร โดยอิง การ
สร้างจากรู ปแบบเดิมในปี 1514 และพัง ทลายลง
ในปี 1902 ไม่ไ กลกันจะเป็ นที่ต้ งั ของ สะพาน
ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่
เชื่อ มระหว่างพระราชวังดอร์ จและเรื อ นจา โดย
สาเหตุ ที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า สะพานถอนหายใจนั้ น มี อ ยู่
หลายเรื่ องเล่า ไม่ว่าจะเป็ นการถอนหายใจของ

นักโทษที่กาลังเดินผ่านสะพานแห่งนี้ซ่ึงทราบดีว่า แสงอาทิตย์ที่สาดผ่านเข้ามาจะเป็ นแสงสุ ดท้ายก่อ นที่ตนใจเข้า
เรื อนจา บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งได้นั่งเรื อกอนโดร่ามาที่บริ เวณสะพานแห่งนี้ได้จุมพิตกันและถอนหายใจด้วยความสุ ข
ที่รักของตนจะเป็ นนิ รันดร์ แต่เ รื่ องที่ทาสะพานนี้ โด่งดังที่สุ ดคงหนี ไ ม่พน้ นักรักบันลือโลกแห่ งเวนิ สอย่าง จิอ า
โคโม จิโรลาโม คาสโนวา ซึ่งเป็ นเพียงคนเดียวที่สามารถออกจากเรื อนจาแห่ง นี้ได้ โดยเรื่ องราวของชายหนุ่มมาก
ด้วยวาทะศิลป์ คนนี้ถูกตีพิมพ์และโด่งดังในปี 1855 และถูกทาเป็ นภาพยนตร์ในปี 2005
***หมายเหตุ *** ทั้งนี้ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า**หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ เพื่อประสานงานให้
ได้ ทั้งนี้ไม่แนะนาให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา
จากนั้น

ค่า

จากนั้นนาท่านล่องเรื อกลับขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร้ เพื่อเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เมืองหลักของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอันเป็ นที่ต้งั ของ Alma Mater Studiorum มหาวิทยาลัย
ที่ก่อตั้งในปี 1088 ซึ่งถือว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงั เปิ ดทาการอยู่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก

NH Bologna Villanovaหรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

เมืองโบโลญญ่า จัตุรสั แมกจิโอเร่ • บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิ ซ่า • หอเอนเมืองปี ซ่า • เมืองฟลอเรนซ์ •
จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่

เช้ า

 (เช้า/ - /เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านชม จัตุรัส แมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) ที่
ถือ เป็ นใจกลางเมือ งประกอบไปด้วยสิ่ง ปลูกสร้าง
สาคัญมากมาย อาทิ มหาวิหารซาน เปโตรนิโอ มหา
วิหารโกธิคขนาดใหญ่ โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า
โบสถ์คาทอลิกที่แทรกตัวอย่างกลมกลืนกับตัวเมือ ง
รวมไปถือ หอคอยคู่ ที่เ ป็ นดั่ง สัญลักษณ์ของเมือง
แห่ ง นี้ โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 10 เพื่อ
แสดงความมีอานาจของ 2 ตระกูลใหญ่ที่ปกครองเมืองในขณะนั้น
เดินทางสู่ บาเบอร์ ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท (Barberino Designer Outlet) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋ า และอีกมากมาย โดยมีแบรนด์ดงั ๆ ที่ท่านรู้จกั เป็ นอย่างดี
เช่น FOSSIL VANS Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH FACE และมากมาย

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกและไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน
จากนั้น

พาท่านเดินทางไปยัง เมืองปิ ซ่ า (Pisa) เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ์ เมืองที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางอยู่ (ใช้เ วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เข้ าชม จัตุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเป็ นที่ต้งั
หอเอนเมืองปี ซ่ า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร
มีน้ าหนักประมาณ 14,500 ตัน โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที่ทาให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือ
การที่ตัวอาคารมีลกั ษณะเอียงไปทางเหนื อ ประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่ งปิ ซ่าแรกเริ่ มสร้างในปี 1174 แต่เ มื่อ
สร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุ ดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริ เ วณนี้ไ ม่มีช้ันหิ นแทรก ประกอบกับ
ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าอาร์โน ทาให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนทาให้ตอ้ งยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทัง่
ปี 1272 สถาปนิ กนาม จีโ อวานี ดี ซี โ มเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อ ด้วยเทคนิ กการสร้างให้เพดานไม่
เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ตอ้ งยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จ
ในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเมื่อปี 1372 นับเป็ นเวลาร่ว ม 199 ปี นับจากวันที่เ ริ่ มสร้าง โดยตัว
อาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 ให้ท่านได้ชมบริ เวณรอบหอระฆังแห่งนี้ พร้อมเก็บรูปเป็ นที่ระลึก

จากนั้น

เดินทางมาที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ขึ้นชมวิวมุมสู ง จากจัตุรัส ไมเคิลแองเจลโล่ (Piazzale
Michelangelo) ที่สร้างขึ้นในปี 1869 บนเขาทางตอน
ใต้ของใจกลางเมือง จากตรงนี้ท่านสามารถเห็นเมือ ง
ฟลอเร้นซ์ท้งั เมืองที่มีแม่น้ าอาร์โ นไหลผ่าน มี อาสน
วิหารซันตามาเรียแห่ งฟลอเรนซ์ (Santa Maria del
Fiore Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญ่เ ป็ นอันดับที่ 4
ขอยุ โ รป และเป็ นอาคารที่ สู ง ที่ สุ ด ในเมื อ ง เด่ น
ตระหง่านด้วยโดมสีส้มขนาดใหญ่ซ่ึงยังเป็ นที่ถกเถียง
กันอยู่ว่าใช้เทคโนโลยีใดในการสร้าง โดยสถาปนิกที่
สามารถทาได้สาเร็จก็คือ ฟิ ลิโป้ บัวเนเลสกี้ หลังจาก
ตัวหลังคาถูกทิ้งให้โล่งกว่าร้อยปี และยังเห็น สะพาน
เวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
และเก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเมื อ ง โดดเด่ น ด้ ว ยหน้ า ตา
เพราะว่าไม่ใช่แค่สะพานธรรมดา แต่เ ป็ นสะพานที่มี
ทั้ง ร้านค้า โรงเตี้ย ม และร้านอาหารเรี ย งรายตลอด
สะพานแห่งนี้

เย็น
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
The Gate Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกนั • มหาวิหารเซ้นท์ ปี เตอร์ • โครลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม
• น้ าพุเทรวี่ • บันไดสเปน

เช้ า

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ
และเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรื องถือเป็ นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่า
จะเป็ น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็ นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยพิซซ่ ามาการิต้า พิซซ่ าต้นฉบับสไตล์อิตาลีที่ บ่งบอก
ความเป็ นต้ นตาหรับจากสีของธงชาติอิตาลี คือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออริกาโน่

จากนั้น

พาท่านสู่ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแห่งคริ สจักรที่อยู่ในกรุงโรม ถือเป็ นศูนย์กลางของคริ ส
ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญ พา
ท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปี เตอร์ (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติ
มากรผูไ้ ด้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี
สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็ นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและ
แถบเมดิเตอร์เรเนีย นในขณะนั้น ด้านหลังจัตุรัสจะเป็ น มหาวิหารนักบุญปี เ ตอร์ (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถาน
ของคริ สต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็ นที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิ ตด้วย
การตรึ งไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็ นศูนย์รวมทั้งทางกายและทางในของวาติกนั โดย

มหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุ ดยอดจิตกรร่ วม
สมัยกับดาวินชี่ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อ น โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปี เอต้า (Pietà) เป็ น
รูปปั้นพระแม่นารี ยท์ รงโอบอุม้ พระเยซูหลัง จากสิ้ นพระชนม์ ซึ่งทาจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการ
แกะสลัก 7 ปี (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)
จากนั้น

นาท่านเก็บรูปเป็ นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบ
ของสนามกีฬาของโลก เป็ นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม (Colosseum) หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการ
ว่า ฟราเวียนแอมฟิ เธียเตอร์ สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิ ดอย่างเป็ นทางการในอีก
10 ปี ต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็ นสนามกีฬาที่จะเป็ นการประชันการต่อสู่ร ะหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ ด้วย
กันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็ นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทาให้สัต ว์บาง
ชนิ ดแทบจะศูนย์พนั ธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์ กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่ง นี้ย งั ถือ ว่าเป็ นการผลิต
ซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย ถัดกันไม่ไกลพาท่าน

ผ่ า นชม โรมั น ฟอรั่ ม (Roman’s Forum)
อดี ต ศู น ย์ก ลางทางสัง คม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริ เวณ
นี้ น้ั น เป็ นที่ ต้ ัง ของประตู ชั ย 2 แห่ ง ที่ เ ป็ น
ต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนส
แตนติ น สร้ า งขึ้ นในครั้ งที่พ ระเจ้า คอนส
แตนติ น ได้ชั ย ชนะเหนื อ พระเจ้า แมกเซน
เทียส และประตูชัยไททัสที่สร้างขึ้นหลังจาก
ได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81
จากนั้น

พาท่านชมความงามของ น้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่มกั กล่าวกันว่าเป็ นน้ าพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แต่
แท้จริ งแล้วน้ าพุแห่งนี้เป็ น 1 ใน จุดพักน้ าจากสะพานส่งน้ าเท่านั้น แต่ดว้ ยความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรม
แบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปั้นเนปจูนหรื อเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของชื่อน้ าพุแห่งนี้น้นั มาจาก
หญิงชาวโรม นามเทรวี่ที่ได้บริ จากพื้นที่บริ เวณนี้ให้เป็ นสาธารณะประโยชน์ บริ เวณด้วยรอบยังมีร้านไอศครี มเจลา
โต้รสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มหี ลากหลายรส ถัดกันไปไม่ไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริ เวณ บันไดสเปน
(Spanish Steps) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรี นิต้ ี หากจุดโรแมนติกของ
ปารี สคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรี ยบได้เช่นนั้น เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่ องทีถ่ ่ายทาในโรมนั้น ก็มกั จะ
ไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรื อจุมพิตกันที่บนั ไดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้
ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga
เป็ นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ ตาหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Hotel Capannelle หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่แปด

โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 (เช้า/-/-)

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ (Fiumicino Intl’ Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลา
ทาการคืนภาษี (Vat Refund)
13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945
**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

วันที่เก้า

สุวรรณภูมิ • กรุ งเทพฯ

 (-/-/-)

05.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ
**************************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน
ฝรั่งเศส - สวิสเซอแลนด์ - อิตาลี โดยสายการบินไทย (TG)
เด็กอายุ 2-11 ปี

เริ่มเดินทาง

เดินทางกลับถึง

4 ต.ค. 62

12 ต.ค. 62

11 พ.ย. 62

19 พ.ย. 62

2 ธ.ค. 62

10 ธ.ค. 62

เที่ยวบิน

TG930 / TG945

ผู้ใหญ่

พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
(เตียงเสริม)

พักเดี่ยว

77,900

77,900

9,000

75,900

75,900

9,000

75,900

75,900

9,000

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป**

รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในกรณีลูกค้ามีตวั๋ แล้ว TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หักออก

ราคา
90,000 – 120,000
19,000

อัตราค่าบริ การรวม
✓ ตั๋ ว เครื่ องบิ น ชั้ น ประหยัด Economy Class ไป-กลั บ พร้ อ มกรุ๊ ป (BKK-CDG/FCO-BKK) สายการบิ น ไทย Thai
Airway(TG)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เ กิน 30 กก.กระเป๋ าถือ ขึ้นเครื่ อ ง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้ง นี้ ห ากสายการบินมีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ทิปสาหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
✓ ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 50,000 USD / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีที่ไ ด้รับอุบตั ิเหตุร ะหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม






ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริ ป 9 วัน 900 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลือ่ นการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริ ง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่าน
ทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอก
ข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกั น อาจทาให้ห้อ งพักแบบเดี่ย วSingle ห้อ งคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษ ัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ อ งจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ อ งปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ทัวร์)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศอิตาลี)
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศ
ในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง
รูปจะต้องเป็ นภาพหน้าตรง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูท้งั สองข้าง ห้ามสวมแว่น
หรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมี
การเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้ รูปถ่ายเคยมีวีซ่า
ที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ ซ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้ มงวดเรื่องรู ป
ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบตั ร(เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี )
7. หลักฐานการทางาน
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (คัดลอกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นวีซ่า) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403)
• กรณีผเู้ ดินทางเป็ นพนักงานบริษทั ฯจดหมายรับรองการทางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วันที่ได้รับอนุมตั ิให้ลา (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้ งระบุชื่อ
สถานทูตในการยื่น )
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
• กรณีราชการที่เกษียณอายุ ต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการบาเหน็จบานาญ
• กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ และระบุช้นั ปี ทศี่ ึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ(มีอายุ
ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี **
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
•

เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอ เท่านั้น
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือ แสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เ ด็ก
เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อ แสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โ ดยที่ ว่า การเขตหรื ออาเภอเท่า นั้น และให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้ เ ด็ ก
เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• ในกรณี ที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จาเป็ นที่ บิดา หรื อ มารดา จะต้องแสดงหนังสื อ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผูเ้ ยาว์ อยู่อานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม
แปลเป็ น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบตั ร ของผูเ้ ยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์
•

8.

หลักฐานทางการเงิน
สาเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ซึ่งจะต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น ดังนี้
● จดหมายรับรองทางการเงิ น

(Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต) โดยต้องเป็ น
ฉบับจริงและระบุจานวนเงินมี ซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งสาเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6
เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั ที่ยื่นวีซ่ า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ
ห้าม!!! ทาการโอนเงินเข้าไปเป็ นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)
● กรณี เงินฝากประจา ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร

(STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุ
ว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจา (ออกจดหมายรบรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาย้อนหลังมาด้วย
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
ในกรณีที่มีผรู้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
● จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน , สาเนาทะเบียนสมรส

-

พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กน
ั และกันได้
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กน
ั ได้
- ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้

กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อ นหลัง 6 เดือน ของผูร้ ับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร( Bank Guarantee)โดยต้องระบุชื่อผูเ้ ดินทาง ที่ตอ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย
●

** หมายเหตุ **
•
•
•
•
•
•

เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )
สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณี
อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริ ง
ความบิดเบียน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

ข้อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาลี (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ ................................................................ .......................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต)
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….……………………………………………………….
สถานะภาพ : แต่งงาน / MARRIED โสด / UN MARRIED หย่าร้ าง / DIVORCE
ศาสนา/RELIGION ............................................... ............................................................................................................................................................................
ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...................... .................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรณีย์ ..............................................
เบอร์มือถือ * .........................................................................

E-MAIL: * ........................................ ...............................................................

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION )
ชื่อสามี/ภรรยา ................................. ................................................. วันเกิด คู่สมรส ........................ .........สัญชาติ........................................
สถานที่เกิด................................. ........................................ อายุ .................................. เบอร์โทร ................................................................
มีบุตร จานวน ........................................... คน
1. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด........................... ..........จังหวัดที่เกิด............ ...........................................
2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด................................... ..จังหวัดที่เกิด.................... ...................................
3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด............................ ...........................
มีพี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด .............. ...........................................................

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั ........................... .................................................................... ......................................
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ....... .................................................................
อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั .................................................... ................................................................................
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ....... .............................................................
อาชีพ.................................................... ที่ อยู่ปัจจุบนั ................................................................................................. .................................
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON)
ระดับการศึกษา ........................................... ............ สถานที่จบการศึกษา ...................................... .............................................................
ประวัติการทางาน (PROFESTION INFORMATION )
อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
ชื่อบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลักษณะงานที่ทา ............................................................................................................................. ..................................................................
เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ที่อยู่/ADDRESS : ....................................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง................................... ........
อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด ................................... ...................... รหัสไปรณีย์ .............................. ............................
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ .............................................................................................................................
หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................
วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ...........................................................................................................................................
(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้ น)
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย

ไม่เคย

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ ............................................................................................................. ..............................
ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................

ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................................ ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรณีย์ .....................................................
เบอร์มือถือ .........................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................

