WONDER OF RIGI KULM
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 63
มิลาน | เขาริกิ | ลูเซิรน์ | พระราชวังแวร์ซาย | เบิรน์ | หอไอเฟล

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม – มิลาน
วันที่ 3. มิลาน – เขาริกิ – ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล – ซุก
วันที่ 4. ซุก – เบิรน์ – ดีจอง
วันที่ 5. ดีจอง – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส - ประตูชยั นโปเลียน - หอไอเฟล
วันที่ 6. ปารีส – OUTLET - ช้อปปิ ้ง
วันที่ 7. ปารีส – สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
21.30 น

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม – มิลาน
00.40 น.
07.35 น.

2

ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ของแคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) มีเมืองหลวงคือมิลาน ในอดีตเมืองแห่งนีเ้ คยเป็ นถิ่นฐานของชนเผ่าเซลติก (Celtic
tribe) และเป็ นหนึง่ ในไม่กี่เมืองของอิตาลีที่ไม่ได้ประสบกับความเสียหายมากนักในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมืองเบอร์กาโม
เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีเสน่หข์ องความเป็ นเมืองยุคกลาง ด้วยการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายทัง้
อาคารบ้านเรือน เสียงเพลง และการเต้นราพืน้ บ้านที่มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ นาท่านชม ย่านจัตรุ สั เก่า เว็คเคียร์(Piazza
Vecchia ) ซึง่ รายล้อมไปด้วยกลุม่ อาคารสถาปั ตยกรรมยุคกลางอย่างสวยงาม นาท่านถ่ายรูปวิหารซานต้ามาเรีย (Santa
Maria Maggiore) วิหารยุคกลางศตวรรษที่ 11 ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง ซึ่งสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Colleoni
chapel) ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียติแด่ นักบุญ บาร์โธโลมิ , มาร์ค และ จอห์นแบบติสสิง่ ที่โดดเด่นของวิหารคือโดมขนาดใหญ่
ที่ได้รบั การตกแต่งด้วยหินอ่อนหลากหลายสีสนั
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตก สมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นช้อป
ปิ ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์ องกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ เิ ริม่ การรวมชาติ
หัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ
ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า มีเวลาให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชัน้ นาจากทั่วทุกมุมโลก
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IBIS MILANO FIERA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 มิลาน – เขาริกิ – ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล – ซุก
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เวกกิส (Weggis) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐลูเซิรน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตัง้ อยู่บนทะเลสาบลู
เซิรน์ ด้วยทัศนียภาพอันงดงามและยังมีสภาพอากาศที่คอ่ นข้างอบอุน่ กว่าเมืองอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ จึงทาให้ชมุ ชนแห่งนี ้
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมลาดับต้นๆ นาท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
ยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนา้ ทะเล
1,797 เมตร ยอดเขาริ กิ (Rigi Kulm) นี ้มี ที่ ม าจากค าว่ า Mons Regina แปลได้ว่ า ราชิ นิ แ ห่ ง ภู เ ขา(Queen of the
mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาที่โอบล้อมด้วย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug โดยสถานที่แห่งนีเ้ คยเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเรือ่ ง “อย่าลืมฉัน” และ “รัตนาวดี”
อีกด้วย
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อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านลงจากเขาโดยการนั่งกระเช้าเพื่อสัมผัสบรรยากาศของทิวทัศน์ที่สวยอีกเส้นทางหนึ่ง นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์
(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นาท่านชม
สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้า
หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้
ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส
ตลอดแนว จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ โดยตัว
เมืองตัง้ อยู่บนที่ราบเชิงเขาริมทะเลสาป ที่มีแม่นา้ Lorze ไหลผ่านทาให้เมืองนีไ้ ด้รบั การกล่าวขานว่ามีทศั นียภาพที่งามดั่ง
เทพนิยาย นาท่านชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง
52 เมตรและความโดดเด่นของหลังคาสีนา้ เงินขาวโดดเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่ างยิ่ง มีเวลาให้
ท่านเดินขึน้ บันไดสูจ่ ดุ ชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นาท่านเข้าชมร้าน
ทาทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทาการตัง้ แต่
สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซมุ ้ ประตูและเสาโรมัน มี
รู ปปั้ นและจิ ตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้านนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะลา้ ค่า และ
เครื่องประดับหายาก และบางชิน้ มีเพียงชิน้ เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่ นชมอาคาร งานศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับ
หายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้ นาระดับโลกให้ทา่ นเลือกซือ้ เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ
และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์และมี
ขายมากว่าร้อยปี มีบคุ คลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ ลองเค้กจากร้านนี ้ เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ ีการทาฟาร์มผลไม้ ทัง้ สตอเบอร์รี่ , บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ
รวมทัง้ เชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั SWISS EVER HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 ซุก – เบิรน์ – ดีจอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งเบิรน์ (Bern) ซึง่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก
นีเ้ บิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีที่สดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่อหมีสีน้าตาล
(Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิรน์ นาท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบู
ติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาส
เซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม นาฬิกาโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดทู กุ ๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Munster Cathedral Square (Münster platz) สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ายของพระเจ้า
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่ง
ผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทัง้ ยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชนั้ เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และ
วิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่ มีจดุ เด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบือ้ งสีแดงสดจัดเรียงเป็ นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL DIJON SUD หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5 ดีจอง – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล
เช้า

กลางวัน
บ่าย

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ที่นกั ท่องเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สดุ กรุ งปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ่ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึง่ ในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของโลก เดินทางสูเ่ มืองแวร์ซาย (Versailles) เมืองทีเ่ ป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังแวร์ซายอันยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้าง
ขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลัก
และเครือ่ งเรือน ซึง่ เป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง ,ท้อง
พระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็ นห้องที่พระยาโกษาธิ บดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชม
ห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ นาเที่ยวชมความ
งดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ
พระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชี วิตโดยกิ โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติ ก ชองป์ เอลิ เซ่
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ สั คองคอร์ดตรงสูป่ ระตูชยั นโปเลียน, นาชมและถ่ายรู ปคู่กบั ประตูชัยนโปเลียน
(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้ สินค้าชัน้ นาบนถนนชองป์ เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุด
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ค่า
ที่พกั

หรู หรา สินค้าแฟชั่นมากมาย นาถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตรุ สั ทรอคคาเดโร่
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL POISSY ORGEVAL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปารีส – OUTLET - ช้อปปิ้ ง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ La Valle Village Outlet ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช๊อปปิ ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้
เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo,
Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino,
Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ เชิญเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี Paris Look (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง
นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้า
ใหญ่ใจกลางกรุ งปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน
Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุงปารีส โดยมีสนิ ค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่ งหนัง, มีดพับ,
นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL POISSY ORGEVAL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 7 ปารีส – สนามบิน
เช้า

13.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
05.55 น.

8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง
WONDER OF RIGI KULM
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

7–14 เม.ย. 63

63,900

63,900

63,900

63,900

30,790

8,900

08 –15 เม.ย. 63

63,900

63,900

63,900

63,900

30,790

8,900

01 – 08 พ.ค. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

31,360

8,900

03 – 10 มิ.ย. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

31,360

8,900

10 – 17 มิ.ย. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

31,360

8,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.

9

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
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6.

หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุ มเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

10

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 ยูโร)
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7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
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สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือค่า
ตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (ฝรง่ ั เศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7-10 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใชงำนเหลื
อไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนั งสอ
ื เดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสอ
่ วีซำ่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที
เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้ำตรงขนำด 3.5x4.5 CM. จำนวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสห
้ หล ังขาวเท่านน
้ อยูก
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูป
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป
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3. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-

ี้ จงกำรทำงำน พร ้อมเอกสำรประกอบ เชน
่ รูปถ่ำยร ้ำน สญ
ั ญำเชำ่ ที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทำงำน, วันลำ

ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองกำรเรียนทีอ
ึ ษำอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ตใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน
้ (รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญช ี โดยกำรฝำก
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซำ่

-

้ า
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอ
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่ำใชจ่้ ำย)

-

ื่ -นำมสกุลให ้ตรงกับพำสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ
่ ัญชค
จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้ำ

-

***Bank Statement ของธนำคำรกรุงเทพ ถ ้ำธนำคำรออกมำเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดำษ A4
ไม่สำมำรถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนำคำรให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
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ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

บัตรประชำชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

ื่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดำจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำ
คัดหนั งสอ
พำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

ื ยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดำจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำ
หนังสอ
พำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสม
สำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำย
ใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดำและมำรดำลงชอ

15

WONDER OF RIGI KULM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N BY TG
TG12A}

[GQ3MXP-

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศฝรง่ ั เศส
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิวน ัด
่ ตามมาทีห
หมายให้ทา
่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ า
่ นสง
่ ล ังจะต้องตรง
ก ับข้อมูลทีท
่ า
่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้
ื่ – นำมสกุล ผู ้เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
ั ชำติปัจจุบัน ................................สญ
ั ชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ
9. สถำนภำพ

ชำย

หญิง
โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้ำย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซำ่ เป็ นเด็ก อำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หำกค ้ำขำย ให ้ระบุด ้วยว่ำค ้ำขำยอะไร เชน
่ ขำยเสอ
ื้ ผ ้ำ ขำยอำหำร เป็ นต ้น)
12. อำชพ
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้ำนค ้ำ และทีอ
ั ท์ / สำหรับนั กเรียน นั กศก
ึ ษำ กรุณำกรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศพ
่ ยูข
่ อง
ึ ษำ
สถำบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซำ่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลำ 3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ
ไม่เคย

้ ้ตัง้ แต่วน
เคยได ้ ใชได
ั ที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพือ
่ กำรขอวีซำ่ เชงเก ้นก่อนหน ้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวน
ั ที่ หำกทรำบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนั กอยูข
17. ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ ำยในกำรดำรงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซำ่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณำระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชพ
เงินสด
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…………………………………………………..…
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชพ

เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหำให ้
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ชำระค่ำทีพ
่ ักล่วงหน ้ำแล ้ว

ค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนั กมีผู ้ออกให ้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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