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วันที่ 1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกนั • มหาวิหารเซ้ นท์ ปี เตอร์ • โครลอสเซียม • น้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิ ซ่ า
 (-/กลางวัน/เย็น)

00.01 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

06.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.)
** สาหรับพีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย.-พ.ค. 63 เที่ยวบินที่ TG 944
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.20 น. บินถึงกรุ งโรม เวลา 06.50 น. **

นาท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกนั (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริ สตจักรที่อยู่ในกรุ งโรม ถือเป็ นศูนย์กลางของ
คริ สต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญ นาท่านถ่ ายรู ป
บริเวณ จัตุรัสนักบุญปี เตอร์ (ST. PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผูไ้ ด้ฉายาว่า สามารถ
เสกหิ นอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหิ นแกรนิตแดง สู ง 25.5 เมตร จากอียปิ ต์
ซึ่งเป็ นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น
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จากนั้นนาท่านเก็บรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบ
ของสนามกี ฬ าของโลก เป็ นแหล่ ง บัน เทิ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
โรมัน โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการ
ว่ า ฟราเวี ย นแอมฟิ เธี ย เตอร์ สร้ า งขึ้ นในสมั ย ของจั ก
พรรดิเวสปาเซี ยนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิ ดอย่างเป็ นทางการใน
อีก 10 ปี ต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็ นสนามกีฬาที่จะเป็ น
การประชันการต่อสู่ ระหว่า งเหล่า นัก รบกลาดิ เอเตอร์ ด้วย
กันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่ น สิ งโต ช้าง แรด เป็ นต้น โดย
บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทาให้สัตว์บางชนิด
แทบจะศูนย์พนั ธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์
กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่ งนี้ ยงั ถือว่าเป็ นการผลิตซี เมนต์แห่ ง
แรกๆ ของโลกอีกด้วย
ถัดกันไม่ไกลพาท่าน ผ่านชม โรมันฟอรั่ม (ROMAN’S FORUM) อดีต
ศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน
โดยบริ เวณนี้ นั้น เป็ นที่ ต้ ัง ของประตู ชัย 2 แห่ ง ที่ เป็ นต้นแบบของ
ฝรั่ ง เศส นั่นคื อ ประตู ชัย คอนสแตนติ น สร้ า งขึ้ นในครั้ งที่ พ ระเจ้า
คอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนื อพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชยั
ไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81
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ถัดกันไม่ไกลพาท่าน ผ่ านชม โรมันฟอรั่ม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
อาณาจักรโรมัน โดยบริ เวณนี้น้ นั เป็ นที่ต้ งั ของประตูชยั 2 แห่ง ที่เป็ นต้นแบบของฝรั่งเศส นัน่ คือ ประตูชยั คอนสแตนติน สร้างขึ้นใน
ครั้งที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชยั ชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชยั ไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลู
ซาเล็มในปี 81
จากนั้นนาท่านชมความงามของ น้ าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มกั กล่าวกันว่าเป็ นน้ าพุที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก แต่
แท้จริ งแล้วน้ าพุแห่งนี้ เป็ น 1 ใน จุดพักน้ าจากสะพานส่ งน้ าเท่านั้น แต่ดว้ ยความสวยงามในรู ปแบบสถานปั ตยกรรมแบบบาโรก ตรง
กลางมีรูปปั้นเนปจูนหรื อเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของชื่อน้ าพุแห่งนี้น้ นั มาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ที่ได้บริ จาค
พื้นที่บริ เวณนี้ให้เป็ นสาธารณะประโยชน์ บริ เวณด้วยรอบยังมีร้านไอศกรี มเจลาโต้รสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มีหลากหลายรส ถัด
กันไปไม่ไกล

นาท่านเดินชมและถ่ายรู ปบริ เวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรี
นิต้ ี หากจุดโรแมนติคของปารี สคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรี ยบได้เช่นนั้น เพราะภาพยนตร์ รักหลากหลายเรื่ องที่ถ่ายทาในโรมนั้น
ก็มกั จะไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรื อจุมพิตกันที่บนั ไดแห่ งนี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่า นได้
เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็ นต้น แต่หากสนใจชิม
กาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ ตาหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) อยู่ในแคว้นทัสคานี เป็ นเมืองที่เป็ นที่รู้จกั อย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิ ซ่า ซาก
โบราณวัตถุของเมืองที่ยงั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่ อนคริ สตกาล เป็ นเมืองที่เคยมีความสาคัญอย่างมากด้าน
การค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่ HOTEL GALILEI 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 3

ปิ ซ่ า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรื อตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ ายรู ปด้านหน้ าบริเวณ จัตุรัส
เปี ยซซา เดล ดู โ อโม (PIAZZA DEL
DUOMO) อันเป็ นที่ต้ งั หอเอนเมืองปิ
ซ่ า (LEANING TOWER OF PISA) หอ
ระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วย
หิ นอ่อนขาว เอกลักษณ์และสาเหตุที่
ท าให้ ห อระฆั ง แห่ งนี้ ได้ เ ป็ นสิ่ ง
มหั ศ จรรย์ข องโลกนั้ น คื อ การที่ ตัว
อาคารมี ล ัก ษณะเอี ย งไปทางเหนื อ
ประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่ ง นี้
แรกเริ่ มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้าง
ขึ้ น ไปเพี ย ง 3 ชั้น ฐานอาคารก็ เ กิ ด
การทรุ ดตัวลง เนื่ องจากเนื้ อดิ นในบริ เวณนี้ ไ ม่ มี ช้ ันหิ นแทรก ประกอบกับ ตั้ง อยู่ใ กล้แม่น้ า อาร์ โน ท าให้ดินมี
ความชื้ น และเหลวกว่า ปกติ จนท าให้ ต้อ งยุ ติ ก ารก่ อ สร้ า งไปกว่ า 94 ปี จนกระทั่ง ปี 1272 จี โ อวานี ดี ซี โ มเน่
(Giovanni di Simone) ได้ม าสานต่ อ ก่ อนชั้น ที่ 7 ของอาคารจะเสร็ จในปี 1319 และเสร็ จ สิ้ น สมบู รณ์ เมื่ อปี 1372
นับเป็ นเวลาร่ วม 199 ปี นับจากวันที่เริ่ มสร้าง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ สถูกสร้างขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเมืองท่า
โบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาเดินทางสู่ ท่าเรื อตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรื อ เวเนเซีย
(VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่ งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส
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นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส นาท่านถ่ ายรู ป
บริ เ วณ จัตุ รั ส เซ็ น ท์ มาร์ ค (ST. MARK'S SQUARE) ที่
จักรพรรดิ นโปเลียนยกย่องว่าเป็ นห้องรับแขกที่สวย
ที่สุดของยุโรป และยังเป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิหารซันมาร์
โก (SAN MARCO BASILICA) มหาวิหารประจาเขตอัคร
บิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์
ซึ่ งหาได้ย ากในปั จจุ บัน เนื่ องจากถูก ทาลายไปเกื อบ
หมดสิ้ นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด เป็ นที่เก็บอัฐินกั บวช
มาร์ โ กแห่ ง อเล็ก ซานเดรี ย ที่ ช าวเวนิ ส น ามา ภายใน
โบสถ์น้ นั จะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่ องราวในครั้งนั้นอยู่
สาหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ (DOGE'S PALACE) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ น
ที่ ป ระทับ ของดยุค แห่ ง เวนิ ส ครั้ งที่ เมื องนี้ ย งั เป็ นสาธารณะรั ฐเวนิ ส และยัง มี หอระฆังซันมาร์ โก (ST MARK'S
CAMPANILE) หอระฆังสู ง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรู ปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกล
กันจะเป็ นที่ต้ งั ของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ จและ
เรื อนจา โดยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมีอยู่หลายเรื่ องเล่า ไม่ว่าจะเป็ นการถอนหายใจของนักโทษที่
กาลังเดินผ่านสะพานแห่ งนี้ ซ่ ึ งทราบดีว่า แสงอาทิตย์ที่สาดผ่านเข้ามาจะเป็ นแสงสุ ดท้ายก่อนที่ตนใจเข้าเรื อนจา
บ้างก็วา่ มีคู่รักคู่หนึ่งได้นงั่ เรื อกอนโดร่ ามาที่
บริ เวณสะพานแห่ งนี้ ได้จุมพิตกันและถอน
หายใจด้ว ยความสุ ข ที่ รั ก ของตนจะเป็ นนิ
รันดร์ แต่เรื่ องที่ทาสะพานนี้ โด่งดังที่สุดคง
หนี ไม่พน้ นักรักบันลือโลกแห่ งเวนิ สอย่าง
จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็ นเพียงคน
เดี ย วที่ ส ามารถออกจากเรื อ นจ าแห่ ง นี้ ได้
โ ด ย เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ช า ย ห นุ่ ม ม า ก ด้ ว ย
วาทะศิลป์ คนนี้ถูกตีพิมพ์และโด่งดังในปี 1855 และถูกทาเป็ นภาพยนตร์ในปี 2005
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จากนั้นนาท่านชมบริ เวณ สะพานรี อาลโต้ (RIALTO BRIDGE)
สะพานข้า มคลองหลัก อันเก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเวนิ ส รายล้อ มไปด้ว ย
ร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที่ท่านสามารถมองเห็น
GRAND CANAL คลองที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ผ่ า กลางเกาะเวนิ ส ชมวิ ถี ชี วิ ต
กลางสายน้ าของชาวท้องถิ่นที่ใช้คลองแทนถนน

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่านั่งเรื อกอนโดล่ า หากท่ านสนใจนั่งเรื อกอนโดล่ า สามารถแจ้ งทางหัวหน้ าทัวร์ เพื่อประสานงาน
ให้ ได้ ทั้งนีไ้ ม่แนะนาให้ ท่านติดต่อกับเรื อเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส
จากนั้นนาท่านล่องเรื อกลับขึ้นสู่ ฝั่งเมสเตร้
พักที่ HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4

เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์ แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) เมืองสาคัญทางภาคเหนื อของอิตาลี ตั้งอยู่บริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี ชื่อเมืองมิลาน
มาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านแวะถ่ ายรู ปด้ านหน้ า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึ่งใน
โบสถ์ศริ สต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามี
การบรรจุหมุดตรึ งไม้กางเขนของจริ งที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ ตัว
อาคารสี ขาวโด่ดเด่น สู ง 157 เมตร กว้าง 92 เมตร ประกอบด้วยยอดแหลม
135 ยอด จุดสู งสุ ดของอาคารเป็ นรู ปปั้นพระแม่มารี ยท์ าจากทองสัมฤทธิ์สูง 4
เมตร บริ เวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรู ปสลักหินอ่อนที่ตกแต่งอย่างประณี ต มหา
วิหารแห่ งนี้ เริ่ มก่ อสร้ างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาใน
การสร้ า งถึ ง 579 ปี ซึ่ งประตู บ านสุ ด ท้า ยซึ่ งถื อ เป็ นการก่ อ สร้ า งที่ เ สร็ จ
สมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965 จนกระทัง่ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN)
เมืองที่อยูท่ ่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา

เที่ยง

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

CODE:BE07

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิ ร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์
พักที่ CITY HOTEL OBERLAND หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5

อินเทอลาเก้ น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์ บรุนเนิน • ดิฌง (ฝรั่งเศส)

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งกริ น เดอวาลด์
(GRINDELWALD) ตั้ง อยู่ ใ นเขตอิ น เทอร์
ลาเคิน-โอเบอร์ ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอัน
เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นในการพิ ชิ ตยอดเขายุ ง ฟ
ราว Top Of Europe ตั้ งอยู่ ที่ ค วามสู ง
1,034 เมตร เหนื อ ระดับ น้ า ทะเล ด้ว ย
ทัศ นี ย ภาพที่ เป็ นหุ บ เขา ที่ มี บ ้า นสไตล์
สวิ ส ชาเลย์ต้ งั อยู่โดยรอบท าให้มีความ
สวยงามแปลกตาจนเป็ นเหมื อนหน้าตาของสวิสเซอร์ แลนด์ที่คุน้ เคย จากนั้นนาท่านนั่งรถไฟไต่ เขาสู่ สถานี ยุงฟ
ราวด์ (JUNGFRAUJOCH) เป็ นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ ที่คู่ควรแก่การพิชิตเป็ นอย่างยิ่ง และเปิ ดให้บริ การ
อย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 สิ งหาคม 1912 เมื่อถึงแล้ว นาท่านชม อุโมงค์น้ าแข็ง (ICE PALACE) ที่เจาะธารน้ าแข็ง
ลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม
อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ที่จดั แสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง

นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนาให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซื้ อกลับเป็ นไปเป็ นของฝากจาก
ร้านช็อคโกแลตที่สู งที่สุดในโลก และนาท่านขึ้นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสู งสุ ดของสถานี ที่ 3,571
เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

CODE:BE07

เที่ยง

พิเศษ!! บริ การอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ
พาท่านลงสู่ อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุ นเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้ งแวะชม
เพราะเป็ นที่ต้ งั ของ น้ าตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง
และเบื้องล่างเป็ นหมู่บา้ นน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ลอ้ มโดยรอบ

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้
ป่ า ที่สวยสดงดงาม ที่จะทาให้ท่านตื่นตาตื่นใจ ตลอดการเดินทางจนทาให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็ นแห่งเมืองชุมทาง
รถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของฝรั่ งเศส และเป็ นเมื องที่ มีลกั ษณะคล้ายปารี สอย่างมาก
เดินทางถึงเมืองดิฌง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ HOTEL IBIS DIJON GARE 3* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6

ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรื อแม่น้าแซน

 (เช้ า/-/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET แหล่ ง ช้อปปิ้ งที่ รวมร้ า นค้า แบรนด์เนมดัง มากมายกว่า 70 ร้ า น
สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo,
Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite,
Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน

CODE:BE07

นาท่านเข้าสู่ มหานครปารี ส ชมจุดถ่ายรู ปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริ เวณนี้ เคยใช้
เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนี ยภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้
อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่ งสัญญาแห่ งนี้ น้ นั ถือเป็ นสัญลักษณ์ของพาปารี สที่พลาดไม่ได้ดว้ ยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น
ตั้งตามชื่อของสถาปนิกผูอ้ อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสิ นค้าโลก ในปี 1889 แต่ดว้ ยลักษณะที่แปลก
ตา สร้างความไม่คนุ ้ เคยต่อชาวปารี ส ถึงขนาดมีการเรี ยกร้องให้ร้ื อทิง้ หลังจากงานสิ้ นสุ ดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวั เองและ
ลบคาสบประหม่า จนกลายเป็ นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงหรื อมีภาพยนตร์ เรื่ องใดที่จะกลางถึงปารี ส ก็จะจะต้องมีโครงสร้าง
เหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งนี้อยูด่ ว้ ยเสมอ
จากนั้นนาท่าน ล่องเรื อแม่น้ าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารี ส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุม
หนึ่ งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่ ส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น สะพาน PONT DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3
พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่งปารี ส ถือเป็ นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารี ส
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตาหรับฝรั่งเศส

พักที่ IBIS PARIS PORTE DE BERCY 3* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

CODE:BE07

วันที่ 7

พระราชวังแวร์ ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์ กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวัง แวร์ ซ ายส์ (CHÂTEAU DE
VERSAILLES) หนึ่ งในพระราชวัง ที่ มี ค นพู ด ถึ ง มากที่ สุ ด
และยังเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั อีกด้วย
ตั้งอยู่ที่เมื องแวร์ ซาย ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งปารี ส
แต่เดิมนั้นเป็ นเพียงเมื องเล็กๆ ที่พระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์
บู ร์บ งโปรดมาล่ า สั ตว์เท่ า นั้น แต่ เมื่ อพระเจ้า หลุ ย ส์ ที่ 14
ครั้งทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์น้ นั ทรง
โปรดพื้นที่บริ เวณส่ วนนี้มาก เมื่อทรงขึ้นครองราชย์น จึงมี
พระ ราชด ารั ส ให้ ส ร้ างพระ ราชวั ง แห่ งใหม่ แ ทน
พระราชวังลูฟท์ที่กรุ งปารี ส โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็ นพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก ภายในพระราชวังนั้น
ประกอบไปด้วยห้องหับถึง 700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิ้ น ไฮไลท์สาคัญของ
พระราชวังแห่ งนี้ คงหนี ไม่พน้ ห้องกระจกซึ่ งบริ เวณผนังด้านขวานั้นประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน
แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่น ซึ่ งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็ นสิ่ งที่มีราคาสู งมาก ถึงขนาดกล่าวกันว่ามี
มู ล ค่ า ของกระจกเท่ า มู ล ค่ า ของทองค าเลยที เดี ย ว ซึ่ ง ห้องกระจกแห่ ง นี้ ย งั ใช้เป็ นสถานที่ ส าคัญในการลงนาม
สนธิ สั ญญาสงบศึ ก ในสงครามโลกครั้ งที่ 1 ระหว่างฝ่ านสัมพันธมิ ตร และฝ่ ายจัก รวรรดิ เยอรมัน ในวันที่ 11
พฤศจิ ก ายน 1918 พระราชวัง แห่ ง นี้ ยัง เป็ นต้น แบบในการสร้ า งพระราชวัง อี ก มากมายในยุ ค หลัง อาทิ
พระราชวังเชินน์บรุ นน์ ของออสเตรี ย และพระราชวังปี เตอร์ฮอฟ ของรัสเชีย เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

CODE:BE07

เดินทางกลับสู่ กรุ งปารี ส นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้ งจากทัว่ ทุกมุมโลก ในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ใจ
กลางกรุ งปารี ส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ ายรู ปด้ านหน้ า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็ น
สถานที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจานวนมาก นับเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่เที่ยวในปารี สที่ตอ้ งไป
เยือน เพราะมีท้ งั สถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามและเป็ นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด เก่าแก่
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ ประตูชยั อาร์กเดอทรี ยงฟ์ (ARC DE
TRIOMPHE) วงเวี ย นที่ เ ชื่ อ มถนน12 เส้ น ของปารี ส ไว้ โดย
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ
โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่ มสร้างในรัชสมัย
ของพระองค์หลัง ได้รับ ชัย ชนะในสงครามยุทธการที่ เอาส
เทอร์ ลิ ท ซ์ เมื่ อ วัน ที่ 2 ธั น วาคม 1805 นอกเหนื อ จากนั้ น
ประตู ชั ย แห่ ง นี้ ก็ ย ั ง เป็ นที่ ฝั ง ศพทหารนิ ร นามในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย อาร์กเดอทรี ยงฟ์ มีความสู ง 49.5
เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซึ่ งถือว่าใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของโลก รองจากที่เกาหลีเหนือเท่านั้น
ทางทิศตะวันตกยังเป็ นที่ ต้ งั ของถนนสายที่ โด่งดังที่สุดของ
โลกสายหนึ่ ง นั่นคื อ ถนนช็องเซลี เซ (CHAMPS-ÉLYSÉES)
ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรี ก ใน
อดี ต เคยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการขยายพื้ น ที่ ส วยหย่ อ มของ
พระราชวัง ตุ ย เลอรี โดยเมื่ อ ครั้ งพระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว เสด็ จ ประพาสยุโ รป ทรงมี พ ระราช
ดารัสให้นารู ปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็ นถนนพระราช
ดาเนิ นกลางในกรุ งเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่ าพื้นที่
บนถนนแห่ ง นี้ มี มู ล ค่ า สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป และเป็ นที่ ต้ ัง ของ
สิ นค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, Hermès,
Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลื อกสรรอย่างครบถ้วน หรื อหากท่านใดสนใจจิ บกาแฟ ทานเบ
เกอรี่ ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี้ก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่นเช่นกัน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่ MERCURE PARIS VELIZY 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 8

สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน นานาชาติปารี ส -ชาร์ ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพื่อทาการ
เช็คอิน และทาคืนภาษี (TAX REFUND)
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 931 บินตรงจากกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส สู่กรุ งเทพฯ

12.30 น.

** สาหรับพีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย.-พ.ค 63 เที่ยวบินที่ TG 931
โดยจะออกจากปารีส เวลา 13.40 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. **
วันที่ 9

กรุงเทพฯ

06.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*********************

หมายเหตุ:

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

มหัศจรรย์ EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
อิตาลี – สวิตเซอร์ แลนด์ - ฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
กาหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

13 - 21 ก.พ. 63

65,900

64,900

63,900

9,900

20 - 28 มี.ค. 63

65,900

64,900

63,900

9,900

3 - 11 เม.ย. 63

69,900

68,900

67,900

11,900

1 - 9 พ.ค. 63

67,900

66,900

65,900

11,900

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่ านต่ อกรุ๊ป **
รายละเอียดเพิม่ เติม

ราคา

ชั้นธุรกิจ TG (BKK-FCO/CDG-BKK) เพิม่ เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้ าหน้ าที่ค่ะ **
ในกรณีลูกค้ ามีตั๋วแล้ ว TG (BKK-FCO/CDG-BKK) หักออก

90,000 – 120,000
19,000

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป (BKK-FCO/CDG-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ าการสะสมไมล์หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสาย
บินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คมุ้ ครองถึงการสูญเสี ยทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม






ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรี ด ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ , การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริ ป 15 ยูโร/ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริ ป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
การจองทัวร์ :
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ น
จริ ง

เงื่อนไขอื่นๆ :
• กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
• ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี
ที่ท่านทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
• หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุ ณาแนบสแกน COPPY หน้าพาสปอร์ ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยื่นวีซ่าส่ งกลับมา
เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยืน่ วีซ่า
• กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุก
กรณี
• กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

CODE:BE07

โรงแรมที่พกั
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่
มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชาระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิ ดจาก
อุบ ัติเหตุใ นรายการท่ องเที่ ย ว (ซึ่ ง ลูก ค้า จะต้องยอมรั บในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่ เกิ ดเหตุ สุ ดวิ สั ย ซึ่ ง อยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
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➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่า งทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่ าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่า งประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตัว๋ ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฏิ เสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณี มี “คดีความ” ที่ ไม่อนุ ญาติ ให้ท่านเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่า ท่ า น
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ า
อย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส)
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS CONTACT (ตึกสาทรซิตีท้ าวเวอร์ )
การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต

หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สี น้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***
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รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้ เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รู ปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า

3. หลักฐานการทางาน
• เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
• นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
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4. หลักฐานการเงิน
• กรณีผ้ เู ดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรื อถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ
Statement เพื่อให้อพั เดทไม่เกิน 15 วันหรื ออยูใ่ นเดือนที่ยื่นวีซ่า
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน (ของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่าย)
• **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญั ชีครบทุกตัว และจะต้องมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หน้า
• ***Bank Statement หากธนาคารออกมาเป็ นรู ปแบบที่เป็ นตัวครึ่ งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยนื่ ได้ รบกวนแจ้ง
ธนาคารให้ออกเป็ นรู ปแบบฉบับเต็มเท่านั้น
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีติดลบ Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอร์ เน็ต
บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร
ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิ นธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ**
5. เอกสารส่ วนตัว
•
•
•
•
•

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิมารดา
ดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
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• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สู ติบตั ร (กรณี อายุต่ากว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน
่ วีซ่า
• เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณี
อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้ง สิ น้
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศฝรั่งเศส (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****
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แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
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4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์

