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ITINERARY
กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ
สนามบินดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -ล่องเรือบาโต
มุช
พระราชวังแวร์ซายส์-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจําแรงส์
แคว้นอัลซาส-สตราสบูรก์ -จัตุรสั เกลแบร์-เมืองกอลมาร์
เมืองลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงฟราว-เมืองมิลาน
ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่-เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร
จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า-หอเอนปิ ซ่า-กรุงโรม
นครรัฐวาติกนั -โคลอสเซียม-นําพุเทรวี-สนามบิน
สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ

วันทีหนึง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.
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 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน ประตู แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง ดูไบ-ปารี ส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่ องเรื อบาโตมุช

(-/L/D)

01.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอ

04.45 น.
08.20 น.

มิเรตส์ เทียวบินที EK385 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
 ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที

13.30 น.
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EK073 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
เมืองทีมีมนต์เสน่หอ์ ันเหลือล้น ติดอันดับ ใน ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือน
มากทีสุด ปัจจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลําสมัย
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คํา

แห่ ง หนึ งของโลก ที ทรงด้ว ยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง การศึ ก ษา บั น เทิ ง สื อ แฟชั น
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึงในเมืองทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงของโลก
จากนันนําถ่ายรู ปเป็ นทีระลึก กับ หอไอเฟล สัญ ลักษณ์ทีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่น คร
ปารี สด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง
สร้า งขึ นในปี ค.ศ.1889 จากนั นนํา
ท่ า นถ่า ยรู ป ประตู ชั ย และผ่ า นชม
ทิ วทัศน์ข องร้า นค้า บู ติค ชันนําระดับ
โลก ทีตังเรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิ
เซ่ จากนันนําท่าน ล่องเรือบาโตมุช
( Bateaux Mouches River Cruise)
ไปตามแม่นาแซนที
ํ
ไหลผ่านใจกลาง
กรุ งปารี ส ชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมอั น คลาสสิ ค ของ
อาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั งแม่นาํ
เ ป็ น อี ก ห นึ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที น่ า
ป ร ะ ทั บ ใ จ จ า ก นั น นํ า ท่ า น สู่
Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลาง
เมื อ งปารี ส ริม ฝั งแม่น ําแซน ซึ งเปิ ด
ให้บริการมาแล้วกว่า ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเมือปี
ภายในห้างฯ
นอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบทีสวยงาม
อีกหนึงแห่งในกรุงปารีส
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Hotel Novotel Paris Pont De Serves หรือเทียบเท่า

วันทีสาม พระราชวังแวร์ ซายส์ -เมืองแรงส์ -มหาวิหารประจําแรงส์
เช้า
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(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
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หนึงในสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศฝรังเศส ตังอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็ นพระราชวังวังทีมีความยิงใหญ่และงดงาม
อลังการมากจนติดหนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทังยังได้รบั การขึนทะเบียนให้เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที
และ ภายในประกอบด้วยห้องถึง
ห้อง รู ปภาพทรงคุณค่า , ภาพ และงาน
แกะสลักจากศิลปิ นชันเอก , ชิน โดยมีหอ้ งกระจก (Galerie des Glaces หรือ The
Hall of Mirrors) อั น แสนโด่ ง ดัง จากการเป็ นห้อ งลงนามในสั ญ ญาสงบศึ ก ระหว่ า ง
สั ม พั น ธมิ ต รกั บ จั ก รวรรดิ เ ยอรมั น ในสงครามโลกครั งที ซึ งถื อ เป็ นห้ อ งแห่ ง
ประวัติศาสตร์ทีสําคัญทังยังมีขนาดใหญ่ จาํ นวน บาน ทีสามารถเป็ นจุดชมวิ วทัศ น์
ของสวนแวร์ซายทีสวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําให้พระราชวังแห่งนีกลายเป็ น
จุดหมายปลายทางสําหรับเหล่านักท่องเทียวทีมาเยือนฝรังเศสไม่แพ้หอไอเฟล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims)
เป็ นเมืองทีตังอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นทีได้รบั การยกย่องว่าเป็ นถินกําเนิ ด
ของแชมเปญ นํา ท่า นถ่า ยรู ป มหาวิ ห ารแรงส์ (Reims Cathedral) ที ถูก ใช้เพื อเป็ น
สถานทีสําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์ รังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่ง
ด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึนทะเบียนเป็ นมรดก
โลกเมือปี ค.ศ.
ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีทีสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที
ถึง ประดับหน้าต่างกุหลาบทีได้รบั การประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนียังเป็ น
มหาวิหารทีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึนเป็ นกษัตริยแ์ ห่งฝรังเศสตังแต่สมัย
ของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ.
และเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึนทีนีก็คือการทีโจนออฟ
อาร์คนํากําลังของฝรังเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพือ
ประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที ในปี ค.ศ.
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 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Hotel Novotel Suite Reims Centre หรือเทียบเท่า

วันทีสี

แคว้ นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์ -เมืองกอลมาร์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ น เมืองหลวงแห่ง
แคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส เป็ นเมืองทีเรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรังเศสและ
เยอรมัน เนืองจากผลัด กัน อยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของ 2 ประเทศนี สลับ กัน ไปมา สต
ราสบูรก์ เป็ นเมืองใหญ่มสี ถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมือง
ปัจจุบนั ได้ชนื
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม จัตุรัส เกลแบร์ จัตุรัสทีมีขนาดที
ใหญ่ทีสุดซึงตังอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตุรสั ยังเป็ นทีตังของ
รู ป ปั นช็ อง แบ๊ บ ติ ส ต์ เกลแบร์ ผู้ที มี
บทบาทสํา คัญ ในเรื องสงครามการ
ปฏิ วัติ ข องประเทศฝรังเศส นํา ท่ า น
ถ่ายรู ป มหาวิห ารแห่งสตราสบูร์ก
มีความสูงอยู่ที
เมตร ซึงถูกสร้าง
ขึนระหว่างปี
ถึง
ทีสร้าง
ด้วยหิน ทรายสี ช มพูดูง ามระหงโดด
เด่นเห็นแต่ไกลและถื อว่าเป็ นอาคารโบสถ์ทีสูงทีสุดในประเทศฝรังเศส จากนันนําท่าน
เดิน ทางสู่ เมื อ งกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์ก ลางการท่อ งเทียวอัน ดั บ สองของ
แคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมืองทียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก
นําท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตทีมีสถาปัตยกรรมในยุค
ศตวรรษที - ตังอยู่ ซึงบางหลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงามเป็ นย่านทีมี
ฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านทีได้ชือมาจากลักษณะของบ้านเรือนที
ตังอยู่บนสองฝังคลอง ตังอยู่ติดกับแม่นาโลช
ํ
(LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบ
เก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า

เทียง

คํา
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วันทีห้ า

เมืองลูเซิ ร์น-สะพานไม้ ชาเปล-เมืองอินเตอร์ ลาเก้ น

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิ ต เซอร์แ ลนด์ และเดิ น ทางต่ อ ไปยัง
เมื อ งลู เ ซิ ร์น อดีต หัว เมือ งโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนทีได้รบั สมญา
นามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือ กเขาสูง
เสี ยดฟ้าอย่า งเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยังมี
ภูเขาใหญ่ นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ทีแทรกตัวอยู่
ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดง
ดอกไม้ป่ าและทุ่ ง หญ้ า อัน เขี ย วชอุ่ม นํา
ท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชา
เปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge)
ซึงข้ามแม่นารอยซ์
ํ
เป็ นสะพานไม้ทีเก่าแก่
ทีสุด ในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติ ศาสตร์ของเมืองลูเ ซิร น์ เลย
ทีเดีย ว สะพานวิห ารนีเป็ น สะพานทีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยัง
ป้อมแปดเหลียมกลางนํา จัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวัติความ
เป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า
ปี แต่น่าเสียดายที
ปั จจุบนั สะพานไม้นีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึนใหม่เกือบหมด จากนัน
นําท่านเทียวชม รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุสาวรียท์ ีตังอยู่ใจกลางเมืองที
หัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียร์ ูปสิงโต
แห่งนีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว ปี ตังแต่ ค.ศ.
โดยสร้างขึนเพือเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซือสัตย์
จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครังปฏิวัติ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที
 บริก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนันนํา ท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งอิ น เตอร์
ลาเก้น (Interlaken) เป็ นเมืองทีตังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบ
เบรีย นซ์ (Brienz lake) จากนันอิส ระให้ท่ า นได้สัม ผัส บรรยากาศและธรรมชาติ แ บบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกา
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ยี ห้อดัง หลากหลายที ผลิ ตในสวิส ไม่ว่ าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืนๆ อีกมากมาย
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Metropole Swiss Quality Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีหก

เมืองกริ นเดลวาลด์ -ยอดเขาจุงฟราว-เมืองมิลาน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์
เพือเตรีย มตัวเดินทางขึนสู่ ยอดเขาจุง ฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้าไฟฟ้ า
EIGER EXPRESS ซึ งเป็ น กระเช้า ใหม่
ล่าสุดทีจะพาทุกท่านขึนสู่ยอดเขาในเวลา
เพีย ง นาที (จากสถานี Grindelwald
Terminal ไปยัง Eiger Glacier Terminal)
ซึงยอดเขาจุงฟราวได้รับการยกย่ องจาก
องค์การยูเ นสโก้ให้เ ป็ นมรดกโลกอีก ของ
สวิ ต เซอร์แ ลนด์ ที อยู่ บ นความสู ง กว่ า
ระดับนําทะเลกว่า , เมตร ที มี หิม ะ
ปกคลุมตลอดทังปี นําท่านชม กลาเซีย ร์
หรื อ ธารนํ าแข็ งข นา ดใหญ่ จากนั น
สนุ ก สนานกับ การเล่น หิ ม ะในลานกว้า ง
(Plateau) หรื อ เลื อ กเดิ น ไปยัง SPHINX
ซึงเป็ นจุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป สามารถ
มองเห็น ได้ก ว้า งไกลที สุด ณ จุ ด ,
เมตร ชม ถํ า นํ า แข็ ง ที แกะสลั ก ให้
สวยงาม อยู่ ใต้ธารนําแข็ง เมตร สัมผัส
กับภาพของธารนําแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง ก.ม. และหนา
เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีทําการไปรษณียท์ ีสูงทีสุดในยุโรป
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคารบนบอดเขา จากนันนําท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา
นํา ท่านเดินทางสู่ กรุ งมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองสําคัญทาง ภาคเหนือของ
อิตาลี ตังอยู่บริเวณทีราบลอมบาร์เดีย ชือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาํ ว่า MID-LAN
ซึงหมายถึงอยู่กลางทีราบ มีชอเสี
ื ยงในด้านแฟชันและศิลปะ
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 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า

วันทีเจ็ด

กรุงมิลาน-ปิ อาซซ่ า เดล ดูโอโม่ -เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนันนําท่านเทียวชม ปิ อาซซ่า
เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึงเป็ นทีตังของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที
เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชือนีไว้ใช้
เรียกมหาวิหารประจําเมือง สร้างขึนใน
ปี ค.ศ.
แล้ว เสร็ จ
กว่ า ปี
หลังจากนัน ด้านนอกเป็ น ยอดแหลม
ยอด จึงมีชื อเรี ย กว่า "มหาวิห าร
เม่ น " มี รู ป สลัก หิ น อ่ อ นจากยุ ค ต่ า งๆ
ประดับอยู่กว่าสามพันรู ป บนยอดของ
มหาวิ ห ารมีรู ป ปั นทองขนาด เมตร ของพระแม่ม าดอนน่ า และบริ เ วณนันยัง เป็ น
ศู น ย์ก ลางแหล่ง ชุม นุมของผู้ค นมาทุก ยุค สมัย อิส ระให้ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป ตามอั ธ ยาศัย
จากนันนําท่านเดินทางด้วยรถโค้ชสู่ เมืองลา สเปเซีย จากนันนําท่านเดินทางต่อด้วย
รถไฟสู่ห มู่บ้า นมรดกโลกและอุทยานแห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) Cinque
Terre อ่านว่า ชิงเคว เทเร หรือแปลในความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ The Five Land
แดนมหัศจรรย์ทัง 5 ทีประกอบกันขึนมาเป็ น ดินแดนแห่ง ความงดงาม หมู่บา้ นเล็ก ๆ 5
หมู่บา้ นทีซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินทียากจะเข้าถึงได้
โดยง่าย หมู่บา้ นเล็กๆ 5 หมู่บา้ นทีตังเรียงอยู่มิห่างกัน
 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร นําคณะเทียวชม ชิงเคว เทเร เป็ นพืนที UNESCO
ประกาศให้เ ป็ น มรดกโลก ด้ว ยทํา เล
ทีตังของทังหมดอยู่บ นภูเขาสูง โดนมี
หน้าผาสูงชัน และทะเลกว้างใหญ่เป็ น
ฉากหน้า ทําให้มีความสวยงามประดุจ
ดั ง ภาพวาด จึ ง เป็ นอุป สรรคสํา หรับ
ผูค้ นจากภายนอกในการทีจะเข้าไปให้
ถึงเพชรกลางมงกุฎเม็ดนียิงนัก แต่ใน
แง่ ดีก็ คือ หมู่บ ้า นทังห้า ยัง คงสภาพ
ดังเดิมของมันมาได้ตงแต่
ั ศตวรรษที ประกอบไปด้วย Monterosso al Mare (มอนเต

เทียง

2210-2102- UIEU009

www.smileytour,com

(B/L/D)

Page 8 of 17

คํา

รอสโซ อัล มาเร), Vernazza (เวร์นาซซา), Corniglia (คอร์นีเลีย) , Manarola (มา
นาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมัจจอร์เร) อัน จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมือ งปิ ซ่า
(Pisa) เมืองแห่งศิลปะทีสําคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence
ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เ รเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็
เป็ นเมืองทีมีชอเสี
ื ยงและเป็ นทีรูจ้ กั ของนักท่องเทียวทัวโลก
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Hotel Galilei หรือเทียบเท่า

วันทีแปด จัตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซ่ า-หอเอนปิ ซ่ า-กรุงโรม
เช้า

เทียง
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 บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางเข้า
สู่ บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ
จั ตุ รั ส กั ม โป เดย์ มี ร าโกลี (Compo
Dei Miracoli) ที ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ลุ่ ม
อาคารสถาปั ต ยกรรมแบบโรมาเนสก์
โ ด ย เ ริ ม จ า ก ห อ พิ ธี เ จิ ม นํ า ม น ต์
(Baptistry of St. John) ทีใหญ่ทีสุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ทีงดงาม
และหอเอนแห่ง เมื องปิ ซ่า อัน เลื องชื อ นํา ท่ า นถ่ า ยภาพคู่กับ หอเอนปิ ซ่ า (Leaning
Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริมสร้าง
เมือปี ค.ศ.
ใช้เวลาสร้างประมาณ
ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง
ไปเมือสร้างไปได้ถึงชัน ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึนมา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติม
ขึนอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทังหมดถึง ปี โดยทีหอเอนปิ ซ่านี กาลิเลโอ บิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นชาวอิตาเลียนได้ใช้เป็ นสถานที ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของ
โลกทีว่า สิงของสองชิน นําหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิงของทังสองชินจากทีสูงพร้อมกัน ก็
จะตกถึงพืนพร้อมกัน จากนันให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าทีระลึกราคาถูก ทีมี
ร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม (Rome) เมือง
หลวงและเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเทียวจากทุกมุมโลกต่าง
เดิน ทางไปกรุ ง โรมเพือชื นชมกับศิล ปะ สถาปั ตยกรรม และประวัติ ศาสตร์แ ห่ ง ความ
ยิงใหญ่ยาวนานมากกว่า , ปี ตังอยู่บนเนินเขาทัง ริมฝั งแม่นาไทเบอร์
ํ
ตอนกลาง
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วันทีเก้า

ของประเทศ โรมเคยเป็ นเมืองทีมีบทบาทมากทีสุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้
เป็ นอาณาจักรทีใหญ่ทีสุดในโลก
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Hotel Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า

กรุงโรม-นครรัฐวาติกนั -สนามกีฬาโคลอสเซียม- นําพุเทรวี-สนามบิน
(B/L/-)

เช้า

เทียง
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 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ นครรัฐ
วาติกัน (Vatican) ประเทศทีเล็กทีสุดในโลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวใน
โลกที มี ก ํา แพงล้อ มรอบเมื อ งเอาไว้ไ ด้
ทังหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็ น
ศู น ย์ ก ลางของศาสนาคริ ส ต์ นิ กาย
โรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มี
อํา นาจปกครองสูง สุ ด นํา ท่ า นชมมหา
วิหารทีใหญ่ทสุี ดในโลก มหาวิหารเซนต์
ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) จากนันนํา
ท่ า นถ่า ยรู ป ด้า นหน้า ของ สนามกี ฬ า
โคลอสเซียม (Colosseum) ใน สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนัน
เป็ นสนามประลองการต่อสูท้ ียิงใหญ่ของ
ชาวโรมันทีสามารถจุผูช้ มได้ถึง ,000
คน
 บริ ก ารอาหารเที ยง ณ ภั ต ตาคาร
จากนันนําท่านชมงานประติมากรรมของ
เทพนิยายกรีกและโยนเหรีย ญอธิ ษฐาน
บริ เ วณ นํ า พุ เ ทรวี (Trevi Fountain)
สัญลักษณ์ของกรุ งโรมทีโด่งดัง แล้วเชิญ
อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซือสินค้า
แฟชั นและของที ระลึ ก ในบริ เ วณย่ า น
บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึงเป็ นแหล่งแฟชันชันนําสุดหรู และยังเป็ นแหล่งนัด
พบของชาวอิตาเลียนได้เวลาอันสมควรนําท่านสูส่ นามบิน
www.smileytour,com
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ออกเดิ นทางสู่ เมือ งดู ไบ ประเทศสหรั ฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิน เอ

22.05 น.

มิเรตส์ เทียวบินที EK096 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

วันทีสิบ

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

05.55 น.
09.40 น.

เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
ออกเดิ น ทางสู่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประเทศไทย โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์

19.15 น.

เทียวบินที EK 372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(-/-/-)


ทางบริษัทจะดาํ เนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีกาํ หนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคาํ นึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาํ การในวันอาทิตย์

เดือน

วันเดินทาง

ราคา

กันยายน 2565
ตุลาคม 2565

23 ก.ย.-2 ต.ค.
10-19 / 13-22 / 17-26 ต.ค.

92,900
92,900

พักเดียว
เพิมท่านละ

18,000
18,000

ราคาสํ าหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครื องบินได้จากเจ้ าหน้ าที
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อัตราค่ าบริการทีรวมในรายการทัวร์









ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืนวีซ่าเชงเก้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนําเทียวตามรายการการท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม %

อัตราค่ าบริ การทีไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในการทําหนังสือเดินทางและวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริ การซักรี ด หรื อ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็ นต้น
 ค่าส่ วนเกินของนําหนักกระเป๋ า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื อง 30 กก./ท่าน
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิน ( ยูโรx 8 วัน = ยูโร )
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนไทย วันละ x 10 วัน = , บาท

โปรดศึกษาเงือนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่ อนตัดสินใจซื อ
เมือท่ านทําการชําระมัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆทีบริษทั ระบุไว้

เงือนไขการจองและการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง
ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลื อ 20 วัน ก่อนวันเดิ นทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุ ญาตเก็บค่าทัวร์ ส่วนที
เหลือตามทีกําหนด)
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3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีมีความจําเป็ นต้องซื อตัวเครื องบินภายในประเทศ หรื อตัวโดยสารอืนๆในการเดินทาง
เพือมาทําการยืนวีซ่า หรื อในวันเดิ นทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน
ออกตัวเครื องบิ น หรื อ ตัวโดยสารอื นๆ มิ ฉ ะนันทางบริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการไม่รั บผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

เงือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่ อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที
เกิดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
3. ยกเลิกการเดิน ทางน้ อยกว่ า 15 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมดตามราคาทั วร์ ทีตามระบุใน
โปรแกรม
4. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
5. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า ค่าตัวเครื องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
7. ตามพระราชบัญญัติธุ รกิจนํา เที ยวและมัค คุเทศก์ พ.ศ.
หมวด ธุ รกิจ นําเทียว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่ องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริงเพือเตรี ยมการจัดนําเทียว ให้
นํามาหักจากเงินค่ าบริการทีต้ องจ่ าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้ นักท่ องเทียวทราบ
เช่ น ค่ าวีซ่า ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งยกเลิ กการเดิ นทางล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดิ น ทาง ในกรณี ทีมี ผู้
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจําให้ทงหมด
ั
(ในกรณี ทีมีการยืนวีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเกิดขึนจริ ง และท่านสามารถนําวีซ่า
นีไปใช้ได้ หากวีซ่านันยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่า นสละสิ ทธิ ในการไม่ใ ช้บริ การใดๆ ทีระบุไ ว้ในโปรแกรมทัว ร์ หรื อถูกปฏิ เ สธการเข้า -ออก
ประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
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3. ตัวเครื องบินทีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัวแบบหมู่คณะ ซึ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ทีท่านต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้า หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง
และการจัดทีนังของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพือ
แทรกแซงได้
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน
ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิด เหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที
สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอํานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อํานวยความสะดวกในยืนวีซ่า เท่านัน และหากท่านถูกปฏิ เสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ ทีจะไม่แ จ้ง
เหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื องปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื อท่า นได้มี การชําระเงิ น แล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับ บริ ษัทฯหรื อตัว แทนของบริ ษ ทั จะถื อ ว่าท่ านได้
ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้แล้ว

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบั ศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต)
วันยืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอย
ช่ วยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื นวีซ่า)
1. PASSPORT ทียังไม่หมดอายุและมี อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดิ นทางกลับในโปรแกรม
การเดินทาง
2. เอกสารรั บรองการได้ รับวัคซี น ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น
Vaccine Passport
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3. รู ปถ่ ายสี จํานวน 2 รู ป พืนหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการ
ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน
ห้ามใส่เครื องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สํ าเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สําหรับเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
ในกรณีทีทํางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชีแจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชือตัวเอง
ลักษณะงานทีทํา รายได้ต่อเดือน และลงชือตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในกรณีเป็ นนั กเรี ย น นักศึ กษา เตรี ยมเอกสารรั บรองการเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา ฉบับจริ งทีออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นประจําและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับ ภาษาอัง กฤษ ที ระบุ ชื อผู เ้ ดิ น ทางตรงตามหน้า พาสสปอร์ ต สถานฑู ตไม่ รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงิ น ลู ก สามี อ อกเงิ น ให้ ภ รรยา พร้ อ มเขี ย นจดหมายรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ย SPONSOR LETTER
(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที)
8. กรณีทีเด็กอายุตํากว่ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืนวีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์
เอกสารด้วยกันทังคู่ ณ ศูนย์รับยืนวีซ่า
9. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูล
ทีท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืนวีซ่านัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนินการ
ขันตอนการจองคิวและยืนวีซ่าได้
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11. รายละเอียดด้ านบนทังหมดเป็ นเพียงเอกสารเบืองต้ น บางท่ านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพือความถูกต้ องในการเตรี ยมเอกสารสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ
ได้
12. ในช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 อาจจะมีก ารขอเอกสารเพิมเติมหรื อขันตอนการยื นที
เปลียนแปลงไป ทางเจ้ าหน้ าทีอาจจะมีการอัพเดตข้ อมูลให้ ทราบอีกครั ง

ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
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..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านัน
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