ผยัง่ เศส สวิตเซฬย์แฤนด์ ฬิตาฤี
10 วัน 7 คืน
โดมสามกายบินไทม (TG)
ราคาเริม
่ ต้น

79,900.-

ราคาท ัวร์ + ตว๋ ั เครือ
่ งบิน

 บินตยงสูป
ํ ายีส (Paris) เภืฬงที่ภีเต็ภไปด๎วมภนต์เสนํห์แฤะสุดแสนโยแภนติก
 ตื่นตาตื่นใจกับฝยะยาชวังแวย์ซามส์ (Versailles Palace)
 ชภ 3 ใน 7 สิ่งภหัศจยยม์ขฬงโฤก โคฤฬสเซี่มภ หฬเฬนปิซ่า แฤะหฬไฬเพฤ
 เมืฬนดินแดนสุดแสนโยแภนติก บนเกาะเวนิส (Venice)
 ขึ้นยถไพฝิชิตมฬดเขาจุงเพยา (Jungfrau) ภยดกโฤกทางธยยภชาติแหํงแยกขฬงมุโยป
 ชภควาภฬฤังกายขฬงภหาวิหายเซนต์ปีเตฬย์ (St.Peter’s Basilica) ที่นคยวาติกน
ั
ปยะเทศทีเ่ ฤ็กที่สด
ุ ในโฤก
กาหนดกายเดินทาง
วันที่ 13-22 เภ.ม. 62

79,900.-

เส้นทางกายเดินทาง
วัน

โปยแกยภกายเดินทาง

เช้า

กฤา
งวัน

ค่า

โยงแยภที่ฝัก
หยืฬ เทีมบเท่า

✈
O

✈
O

MERCURE IVRY

O

O

NOVOTEL DIJON
CITY OBERLAND
GRAND BARONE
DI SASSJ

1.

กยุงเทฝฯ

✈

2.

กยุงเทฝฯ – ปายีส – ฝยะยาชวังแวย์ซามน์ – ช๏ฬปปิง้

3.

ปายีส – ปยะตูชัม – หฬไฬเพฤ – ฤํฬงเยืฬแภํน้าแซน – ดิจฬง

✈
O

4.

ดิจฬง – เบิย์น – ฬินเทฬย์ฤาเคน

O

O

O

5.

มฬดเขาจุงเพยา – ภิฤาน

O

O

O

6.

ภิฤาน – เวนิส – เภสเตย๎

O

O

O

SMART HOLIDAY

7.

เภสเตย๎ – พฤฬเยนซ์ – ปิซํา – หฬเฬนปิซาํ – เซีมนํา

O

O

O

EXECUTIVE

8.

เซีมนํา – โยภ – สนาภกีหาโคฤฬสเซี่มภ – วาติกัน

O

O

X

PARK DEI MASSIMI

9.

โยภ – กยุงเทฝฯ

O

✈

✈

✈

✈

✈

10. กยุงเทฝฯ

โปยแกยภกายเดินทาง
วันที่ 1:

กยุงเทฝฯ

21.00 น.

คณะฝย๎ฬภกัน ณ สนาภบินสุวยยณฟูภิ ฬาคายปู๎โดมสายยะหวํางปยะเทศ สามกายบินไทม ปยะตู
2 แถว D โดมภีเจ๎าหน๎าที่คฬมต๎ฬนยับแฤะฬ้านวมควาภสะดวก

วันที่ 2:
00.05 น.

กยุงเทฝฯ – ปายีส – ฝยะยาชวังแวย์ซามน์ – ช๊ฬปปิง้
ฬฬกเดินทางสูํกยุงเวีมนนา โดมเที่มวบินที่ TG 930

07.05 น. ถึง สนาภบินถึงท่าฬากาศมานชาย์ฤ เดฬ โกฤด์ ปยะเทศผยั่งเศส นาท่านป่านฝิธีตยวจคนเข้า
เภืฬงแฤะศุฤกากย (เวฤาท๎ฬงถิ่นช๎ากวําปยะเทศไทม 6 ชั๋วโภง แฤะจะเปฤี่มนเป็น 5 ชั๋วโภงในวันที่ 31
ภีนาคภ 2562) นาท่านเดินทางสู่ภหานคยปายีส (Paris) เภืฬงหฤวงขฬงปยะเทศผยั่งเศส เภืฬงที่
ภี ภ นต์เ สนํ ห์ ฬั น เหฤื ฬ ฤ๎ น ติ ด ฬั น ดั บ 1 ใน 10 ขฬงโฤกที่ นั ก ทํ ฬ งเที่ ม วฬมากภาเมื ฬนภากที่ สุ ด
ปัจจุบันกยุงปายีสเป็นหนึ่งในศูนม์กฤางทางเศยษฏกิจแฤะวัถนธยยภที่ฤ้าสภัมแหํงหนึ่งขฬงโฤก ที่
ทยงด๎วมฬิทธิฝฤขฬงกายเภืฬง กายศึกษา บันเทิง สื่ฬ แพชั่น วิทมาศาสตย์แฤะศิฤปะ ท้าให๎กยุง
ปายีสเป็นหนึ่งในเภืฬงที่ส้าคัฌที่สุดแหํงหนึ่งขฬงโฤก จากนั้นเดินทางสูํเภืฬงแวย์ซามส์ เฝื่ฬนาเข้า
ชภควาภงดงาภขฬงฝยะยาชวังแวย์ซามส์ (Versaille Palace) ฬันมิ่งใหฌํ (ภีไกด์ท๎ฬงถิ่นบยยมาม
ในฝยะยาชวัง) ที่สย๎างขึ้นตาภฝยะยาชปยะสงค์ขฬงฝยะเจ๎าหฤุมส์ที่ 14 ฟามในตกแตํงฬมํางวิจิตย
ฬฤังกาย ทั้งจิตยกยยภผาปนัง ยูปปั้น ยูปแกะสฤักแฤะเคยื่ฬงเยืฬน ซึ่งเป็นกายใช๎เงินฬมํางภหาศาฤ
ฝาทํานชภห๎ฬงตํางๆขฬงฝยะยาชวัง เชํน โบสถ์หฤวงปยะจ้าฝยะยาชวัง,ท๎ฬงฝยะโยงที่ตกแตํงฬมําง
วิจิตยบยยจง, ห๎ฬงฬฝฬฤโฤ, ห๎ฬงเภฬคิวยี่, ห๎ฬงกยะจก (Hall of Mirror) ที่ภีควาภมาวถึง 73 เภตย
ซึ่งเป็นห๎ฬงที่ฝยะมาโกษาธิบดี (ปาน) ยาชทูตไทมสภัมฝยะนายามณ์ภหายาชเคมเข๎าถวามสาส์น
ตํฬฝยะเจ๎าหฤุมส์ที่ 14 แหํงผยั่งเศส ฬีกทั้งมังเป็นห๎ฬงที่ใช๎ส้าหยับจัดงานเฤี้มงแฤะเต๎นย้าขฬงฝยะ
นางภายี ฬังตัวแนตต์ ภเหสีขฬงฝยะเจ๎าหฤุมส์ที่ 16, ชภห๎ฬงบยยทภฝยะยาชินีที่ตกแตํงฬมํา ง
งดงาภ, ฟาฝเขีมนปยาบดาฟิเษกขฬงจักยฝยยดินโปเฤีมนที่มิ่งใหฌํ
กฤางวัน

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคาย ฬาหายจีน
จากนั้นเชิฌเฤืฬกซื้ฬสินค๎าแพชั่นยาคาถูกในย้านค้าปฤฬดฟาษี (Duty Free Shop) ฬาทิ เชํน
เคยื่ฬงส้าฬาง น้้าหฬภ นาหิกาหยืฬกยะเป๋า จากนั้นฝาทํานสัภปัสกับบยยมากาศที่เต็ภไปด๎วมนักช๎
ฬปปิ้ ง จากทั่ ว ทุ ก ภุ ภ โฤกในห๎ า งสยยฝสิ น ค๎ า ใหฌํ ใ จกฤางกยุ ง ปายี ส ที่ แ กฤเฤฬยี่ ฤาพาแมตต์

(Galleries Lafayette) หยืฬทํานสาภายถเฤืฬกซื้ฬสินค๎าขฬงสวิสจากย้าน Bucherer ย๎านดังขฬง
สวิส ที่ภีสาขาเปิดฬมูํใจกฤางกยุงปายีส โดมภีสินค๎าภากภาม ฬาทิเชํน ช็ฬคโกแฤต, เคยื่ฬงหนัง,
ภีดฝับ, นาหิกามี่ห๎ฬดัง ฬาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer
ค่า

ยับปยะทานฬาหายค่้า ณ ฟัตตาคาย ฬาหายจีน

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝัก MERCURE IVRY HOTEL หยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

เป็นต๎น

ปายีส – ปยะตูชัม – หฬไฬเพฤ – ฤ่ฬงเยืฬแภ่น้าแซน – ดิจฬง
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ
น้าทํานเดิน ป่านฤานปยะวัติศาสตย์จัตุยัสคฬงคฬย์ด (Place de la Concorde) ที่ฝยะเจ๎าหฤุมส์ที่
16 แฤะฝยะนางภายีฬังตัวเนต ถูกตัดสินปยะหายชีวิตโดมกิโมตินในสภัมปฎิวัติผยั่งเศส แฤ๎วปํานเข๎า
สูํถนนสามโยแภนติก ชฬงป์เฬฤิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทฬดมาวจากจัตุยัสคฬงคฬย์ดตยงสูํ
ปยะตูชัมนโปเฤีมน นาชภแฤะถ่ามยูปคู่กับปยะตูชัมนโปเฤีมน (Arc de Triomphe) สัฌฤักษณ์แหํง
ชัมชนะขฬงจักยฝยยดินโปเฤีมนในศึก เฬาส์เตฬย์ฤิทซ์ในปี 1805 โดมเยิ่ภสย๎างขึ้นในปี ค.ศ.1806
แตํภาแฤ๎วเสย็จในปี ค.ศ.1836 แฤ๎วจากนั้นน้าถํามยูปเป็นที่ยะฤึกกับกับ หฬไฬเพฤ (Tour Eiffel)
สัฌฤักษณ์ที่โดดเดํนสูงตยะหงํานคูํนคยปายีสด๎วมควาภสูงถึง 1,051 พุต ซึ่งสย๎างขึ้นในปี ค.ศ.
1889 ที่บยิเวณจัตุยัสทยฬคคาเดโยํจากนัน
้ นาท่านฤ่ฬงเยืฬบาโตภุช (Bateaux Mouches Cruise) ไป
ตาภแภํน้าแซนด์ ที่ไหฤปํานใจกฤางกยุงปายีส ชภควาภสวมงาภขฬงสถาปัตมกยยภฬันคฤาสสิค
ขฬงฬาคายตํางๆตฤฬดสฬงผากผั่งแภํน้า เป็นฬีกหนึ่งปยะสบกายณ์ที่นําปยะทับใจ

กฤางวัน
บ่าม

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคาย ฬาหายฝื้นเภืฬง (หฬมเฬสคาโก้)
จากนัน
้ เดินทางสูํเภืฬงดิจฬง (Dijon) ปยะเทศผยั่งเศส ฬดีตเภืฬงหฤวงแหํงแคว๎นเบฬย์กน
ั ดี ปําน
ทุํงยาบฬันกว๎างใหฌํแหฤํงปฤิตภัสตาย์ดชื่ฬดัง ฬีกทัง้ มังภีชื่ฬเสีมงในกายปฤิตไวน์ชั้นเฤิศฬีกด๎วม
ปํานชภฬาคายบ๎านเยืฬนสภัมเยเนสซฬงส์ โบสถ์แฤะวิหายเกําแกํในสภัมมุคกฤาง ซึ่งภีจุดเดํนคืฬ
กายภุงหฤังคาด๎วมกยะเบื้ฬงสีแดงสดจัดเยีมงเป็นฤวดฤามงดงาภ

ค่า

ยับปยะทานฬาหายค่้า ณ ฟัตตาคาย ฬาหายฝื้นเภืฬง

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝัก NOVOTEL DIJON SUD HOTELหยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 4:
เช้า

ดิจฬง – เบิย์น – ฬินเทฬย์ฤาเคน
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ

น้าทํานเดินทางสูํกยุงเบิย์น (Bern) ซึ่งได้ยับกายมกม่ฬงจากฬงค์กายมูเนสโกให้เป็นเภืฬงภยดกโฤก
ในปี ค.ศ. 1863 นฬกจากนี้เบิย์นมังถูกจัดฬันดับฬมูํใน 1 ใน 10 ขฬงเภืฬงที่ภีคุณฟาฝชีวิตที่ดีที่สุด
ขฬงโฤกในปี ค.ศ.2010 น้าทํานชภบ่ฬหภีสีน้าตาฤ (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัฌฤักษณ์ขฬงกยุง
เบิย์น น้าทําน ชภภาย์กาสเซ มํานเภืฬงเกํา ปัจจุบันเต็ภไปด๎วมย๎านดฬกไภ๎แฤะบู ติค เป็นมํานที่
ปฤฬดยถมนต์ จึงเหภาะกับกายเดินเที่มวชภฬาคายเกํา ฬามุ 200-300 ปี น้าทํานฤัดเฤาะชภ ถนน
จุงเคฬย์นกาสเซ ถนนที่ภียะดับสูงสุดขฬงเภืฬงนี้ ถนนกยัภกาสเซ ซึ่งเต็ภไปด๎วมย๎านฟาฝวาดแฤะ
ย๎านขามขฬงเกําในฬาคายโบยาณ ชภนาหิกาไซ้ท์ คฤ็ฬคเค่นทยัภ ฬามุ 800 ปี ที่ภี “โชว์” ให๎ดูทุกๆ
ชั่วโภงในกายตีบฬกเวฤาแตํฤะคยั้ง
กฤางวัน
บ่าม

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคาย ฬาหายจีน
จากนั้นน้าทํานเดินทางตํฬสูํ เภืฬงฬินเทฬย์ฤาเคน (Interlaken) เภืฬงยะหวํางทะเฤสาบ เป็นเภืฬงที่
ตั้งฬมูํยะหวําง ทะเฤสาบทูน (Lake Thun) แฤะทะเฤสาบเบยีมนซ์ (Lake Brienz) ฬิสยะให๎ทํานได๎
สัภปัสบยยมากาศแฤะธยยภชาติแบบสวิตเซฬย์แฤนด์ในเภืฬงเฤ็กๆ

ค่า

ยับปยะทานฬาหายค่้า ณ ฟัตตาคาย ฬาหายฝื้นเภืฬง (พฬงดูย์ชีส)

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝก
ั CITY OBERLAND หยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 5:
เช้า

มฬดเขาจุงเพยา – ภิฤาน
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ
ฬฬกเดิ นทางสูํ เภืฬงกยิน เดฬวาฤด์ (Grindelwald) เภืฬงตากฬากาศที่สวมงาภแฤะมั งเป็น ที่ตั้ง
สถานียถไพขึ้นสูํ มฬดเขาจุงเพยา (Jungfrau) เเฤะเภื่ฬปี คศ.2001 ฬงค์กายมูเนสโกปยะกาศให๎
มฬดเขาจูงเพยา เป็นฝื้นที่ภยดกโฤกทางธยยภชาติแหํงแยกขฬงมุโยป น้าคณะนั่งยถไพทํฬงเที่มว
ธยยภชาติ ขึ้นฝิชิตมฬดเขาจูงเพยาที่ภีควาภสูงกวํายะดับน้้าทะเฤถึง 11,333 พุตหยืฬ 3,454 เภตย
ยะหวํางเส๎นทางขึ้นสูํมฬดเขาทํานจะได๎ปํานชภธายน้้าแข็งที่ภีขนาดใหฌํจนถึง สถานียถไพจุงเพยา
มฬย์ค (Jungfraujoch) สถานียถไพที่ฬมู่สูงที่สุดในมุโยป (Top of Europe) เข้าชภถ้าน้าแข็ง (Ice
Palace) ที่แกะสฤักให๎สวมงาภ ฬมูํใต๎ธายน้้าแข็งฤึกถึง 30 เภตย

กฤางวัน
บ่าม

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคายบนมฬดเขา ฬาหายฝื้นเภืฬง
ฝาทํานชภวิวที่ ฤานสพิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชภวิวที่สูงที่สุดในมุโยป ที่ยะดับควาภสูงถึง
3,571 เภตย สาภายถภฬงเห็ น ได๎ ก ว๎ า งไกฤที่ ถึ ง ชามแดนสวิ ส สั ภ ปั ส กั บ ฟาฝขฬงธายน้้ า แข็ ง

Aletsch Glacier ที่มาวที่สุดในเทืฬกเขาแฬฤป์ มาวถึง 22 ก.ภ.แฤะหนาถึง 700 เภตย โดมไภํเคม
ฤะฤาม ฬิสยะให๎ทํานได๎สนุกสนานกับกายถํามยูป เฤํนหิภะบนมฬดเขาแฤะเฝฤิดเฝฤินกับกิจกยยภ
บนมฬดเขา แฤะที่ไภํควยฝฤาดกับกายสํงโปสกาย์ดโดมที่ท้ากายไปยษณีม์ที่สูงที่สุดในมุโยป น้า
คณะเดินทางฤงจากมฬดเขาโดมไภํซ้าเส๎นทางเดิภ ให๎ทํานได๎ชภวิวทิวทัศน์ที่สวมงาภแฤะแตกตําง
กั น จนถึ ง สถานี ยถไพเภื ฬงฤาวท์ เ ทฬบยุ น เนิ น (Lauterbrunnen) จากนั้ น เดิ น ทางสูํ เ ภื ฬงภิ ฤ าน
(Milan) เภืฬงที่เยีมกได๎วํา เป็นเภืฬงหฤวงแหํงแพชั่นขฬงโฤก
ค่า

ยับปยะทานฬาหายค่า้ ณ ฟัตตาคาย ฬาหายจีน

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝก
ั GRAND BARONE DI SASSJ หยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 6:
เช้า

ภิฤาน – เวนิส – เภสเตย้
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ
น้าทํานเดินทางสูํ เภืฬงเวนิส (Venice Mestre) ผั่งแปํนดินใหฌํ เภืฬงหฤวงขฬงแคว๎นเวเนโต เว
นิสถูกสย๎างขึ้นจากกายเชื่ฬภเกาะเฤ็ก ๆ จ้านวนภากเข๎าด๎วมกันในบยิเวณทะเฤสาบเวนิเทีม ซึ่งเป็น
สํวนหนึ่งขฬงทะเฤฬาเดยีมตยิก เป็นเภืฬงทํา โบยาณ แฤะเป็นเภืฬงที่ใช๎คฤฬงในกายคภนาคภ ภาก
ที่สุด

กฤางวัน
บ่าม

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคา ฬาหายจีน
น้าทํานเดินทาง สู่ท่าเยืฬตยฬนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านฤ่ฬงเยืฬป่านชภบ้านเยืฬนขฬงชาวเว
นิส สู่เกาะเวนิส หยืฬ เวเนเซีม (Venezia) ดินแดนแสนโยแภนติก เป็นเภืฬงที่ไภํเหภืฬนใคย โดมใช๎
เยืฬแทนยถ ใช๎คฤฬงแทนถนน ภีสภฌานาภวําเป็น "ยาชินีแหํงทะเฤเฬเดยีมติก" ภีเกาะน๎ฬมใหฌํกวํา
118 เกาะ แฤะภีสะฝานเชื่ฬภถึงกันกวํา 400 แหํง ขึ้นผั่งที่บยิเวณซานภาย์โค ศูนม์กฤางขฬงเกาะเว
นิส จากนั้นน้าทํานเดินชภควาภงาภขฬงเกาะเวนิส ชภสะฝานถฬนหามใจ ( Bridge of Sighs) ที่ภี
เยื่ฬงยาวนําสนใจในฬดีต เภื่ฬนักโทษที่เดินฬฬกจากห๎ฬงฝิฝากษาไปสูํคุกจะได๎ภีโฬกาสเห็นแสง
สวํางแฤะโฤกฟามนฬกเป็นคยั้งสุดท๎ามยะหวํางเดินปํานชํฬงหน๎าตํางที่สะฝานนี้ ซึ่งเชื่ฬภตํฬกับวัง
ดฬดจ์ (Doge’s Palace) ฬันเป็นสถานที่ฝ้านักขฬงเจ๎าปู๎คยฬงนคยเวนิสในฬดีต

ซึ่งนักโทษ

ชื่ฬดังที่เคมเดินปํานสะฝานนี้ภาเเฤ๎วคืฬ คาสโนวํานั่นเฬง นาท่านถ่ามยูปบยิเวณจัตุยัสซานภาย์โค
(St.Mark’s Square) ที่นโปเฤีมนเคมกฤําวไว๎วํา “เป็นห๎ฬงนั่งเฤํนที่สวมที่สุดในมุโยป” จัตุยัสถูก

ฤ๎ฬภยฬบด๎วมฬาเขตฬันงดงาภ ยวภทั้งโบสถ์ซานภาย์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่ภีโดภใหฌํ 5 โดภ
ตาภแบบศิฤปะไบแซนไทน์ จากนั้นฬิสยะให๎ทํานได๎ภีเวฤาเที่มวชภเกาะฬันแสนโยแภนติก เชํน เฝื่ฬชภ
ภนต์เสนํห์แหํงนคยเวนิส, เข๎าชภโบสถ์ซานภาย์โค, ช๏ฬปปิ้งสินค๎าขฬงที่ยะฤึก ฬาทิเชํน เคยื่ฬงแก๎วภู
ยาโนํ,หน๎ากากเวนิส หยืฬนั่งจิบกาแพในย๎าน Café Florian ที่เปิดให๎บยิกายภาตั้งแตํปี ค.ศ.1720
สภควยแกํเวฤาน้าทํานเดินทางกฤับสูํผั่งแปํนดินใหฌํ Venice Mestre
ค่า

ยับปยะทานฬาหายค่้า ณ ฟัตตาคาย ฬาหายฝื้นเภืฬง (สปาย์เก็ตตี้หภึกดา)

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝัก SMART HOLIDAY หยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 7:
เช้า

เภสเตย้ – พฤฬเยนซ์ – ปิซ่า – หฬเฬนปิซ่า – เซีมน่า
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ
น้ า ทํ า นเดิ น ทางตํฬสูํ แ คว๎ น ทั สคานี (Tuscany)

โดมเภื ฬ งหฤวงขฬงแคว๎ น คื ฬ

พฤฬเยนซ์

(Florence) ที่ได๎ยับขนานนาภวําเป็นเภืฬงศูนม์กฤางแหํงศิฤปะในมุคเยฬเนสซฬงส์ ซึ่งฤ๎วนแฤ๎วแตํภี
โบยาณสถานส้าคัฌ แฤะภีทิวทัศน์ตาภธยยภชาติที่สวมงาภ จนได๎ยับกายแตํงตั้งให๎เป็นภยดกโฤก
จากฬงค์กยมูเนสโก๎เภื่ฬ ปี ค.ศ.1982 ท้าให๎ทัสคานีภีชื่ฬเสีมงในฏานะดินแดนทํฬงเที่มวมฬดนิมภ
ยะดับโฤก นักทํฬงเที่มวทั่วโฤก ชภควาภมิ่งใหฌํ แฤะฬฤังกายขฬงภหาวิหายซานตา ภาเยีม เดฤ พิ
โฬเย (Santa Maria Dell Fiore) วิหายขฬงเภืฬงพฤฬเยนซ์ ที่ใหฌํเป็นฬันดับ 4 ขฬงทวีปมุโยป ซึ่ง
โดดเดํนด๎วมสถาปัตมกยยภที่ใช๎หินฬํฬนหฤามสีตกแตํงปสภปสานกันได๎ฬมํางงดงาภ น้าชภจัตุยัส
เดฤฤาซิฌฌฬเยีม (Piazza Della Signoria) ซึ่งยามฤ๎ฬภไปด๎วมยูปปั้น ฬาทิ เชํน ยูปปั้นเทฝเจ๎า
เนปจูน (Fountain of Neptune),วียบุยุษเปฬย์ซิฬุสถืฬหัวเภดูซํา (Perseus with the Head of
Medusa), ยูปปั้นเดวิด ปฤงานที่ภีชื่ฬเสีมงขฬง ไภเคิฤ แฬงเจโฤํ จากนั้นน้าทําน ภายิภผั่งแภํน้าฬาย์
โน จะฝบกับสะฝานเวคคิโฬ (Vecchio) สะฝานเกําแกํที่ภีภีย๎านขามทฬง แฤะฬัฌภณีฬมูํทั้งสฬงข๎าง
กฤางวัน
บ่าม

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคาย ฬาหายจีน
น้าทํานเดินทางสูเํ ภืฬงปิซ่า

(Pisa)

เภืฬงแหํงศิฤปะที่ส้าคัฌขฬงฬิตาฤี

เป็นเภืฬงเฤ็กๆฬมูํทาง

ตะวันตกขฬง Florence ด๎านตะวันตกขฬงเภืฬงติดกับทะเฤเภดิเตฬย์ เยเนีมน แภ๎วําจะเป็นเภืฬง
เฤ็กๆ แตํ Pisa ก็เป็นเภืฬงที่ภีชื่ฬเสีมงแฤะเป็นที่ยู๎จก
ั ขฬง น้าทํานเข๎าสูํบยิเวณจัตยุ ัสกัภโป เดม์ ภียา
โกฤี (Compo Dei Miracoli) ที่ปยะกฬบด๎วมกฤุํภฬาคายสถาปัตมกยยภแบบโยภาเนสก์ โดมเยิ่ภจาก
หฬฝิธีเจิภน้าภนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหฌํที่สุดในฬิตาฤี, ภหาวิหายดูโฬโภ (Duomo) ที่

งดงาภแฤะหฬเฬนแห่งเภืฬงปิซ่าฬันเฤื่ฬง ชภหฬเฬนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัฌฤักษณ์
แหํงเภืฬงปิซํา 1 ใน 7 สิ่งภหัศจยยม์ขฬงโฤกมุคกฤาง เยิ่ภสย๎างเภื่ฬปี ค.ศ.1173 ใช๎เวฤาสย๎าง
ปยะภาณ 175 ปี แตํยะหวํางกายกํฬสย๎างต๎ฬงหมุดชะงักฤงไปเภื่ฬสย๎างไปได๎ถงึ ชั้น 3 ก็เกิดกาย
มุบตัวขฬงฏานขึ้นภา แฤะตํฬภาก็ภีกายสย๎างหฬตํฬเติภขึ้นฬีกจนแฤ๎วเสย็จ โดมใช๎เวฤาสย๎างทัง้ หภด
ถึง 177 ปี โดมที่หฬเฬนปิซาํ นี้ กาฤิเฤโฬ

บิดาแหํงวิทมาศาสตย์ ซึง่ เป็นชาวฬิตาเฤี่มนได๎ใช๎เป็น

สถานที่ทดฤฬงทรษญีแยงโน๎ภถํวงขฬงโฤกทีว่ ํา สิ่งขฬงสฬงชิ้น น้า้ หนักไภํเทํากัน ถ๎าปฤํฬมสิ่งขฬง
ทั้งสฬงชิ้นจากที่สูงฝย๎ฬภกัน ก็จะตกถึงฝืน
้ ฝย๎ฬภกัน จากนั้นให๎ทาํ นฬิสยะให๎ทํานได๎เฤืฬกซื้ฬสินค๎า
ที่ยะฤึกยาคาถูก ที่ภีย๎านค๎าเยีมงยามฬมูํภากภาม จากนั้นเดินทางสูํเภืฬงเซีมนํา
ค่า

ยับปยะทานฬาหายค่า้ ณ ฟัตตาคาย ฬาหายฝื้นเภืฬง

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝก
ั EXECUTIVE หยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 8:
เช้า

เซีมน่า – ปิซ่า – โยภ – สนาภกีหาโคฤฬสเซี่มภ – วาติกัน
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ
จากนั้นน้าทํา นเดินทางสูํกยุงโยภ (Rome) เภืฬงหฤวงแฤะเภืฬงทํฬงเที่มวที่ภีชื่ฬเสีมงขฬงปยะเทศ
ฬิตาฤี ปํานชภกฤุ่ภโยภันพฬยัภ (Roman Forum) ฬดีตศูนม์กฤางทางด๎านกายเภืฬง ศาสนา แฤะ
เศยษฏกิจขฬงฬาณาจักยโยภัน ที่สะท๎ฬนให๎เห็นควาภเจยิฌยุํงเยืฬงขฬงฬายมะธยยภโยภันในชํวง
2,000 ปีที่ปํานภา น้าชภควาภมิ่งใหฌํในฬดีต แฤะเก็บฟาฝสวมบยิเวณยฬบนฬกขฬงสนาภกีหา
โคฤฬสเซี่มภ (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งภหัศจยยม์ขฬงโฤกมุคโบยาณ ฬดีตสนาภปยะฤฬงกายตํฬสู๎ที่
มิ่งใหฌํขฬงชาวโยภันที่สาภายถจุปู๎ชภได๎ถึง 50,000 คน

กฤางวัน
บ่าม

ยับปยะทานฬาหายกฤางวัน ณ ฟัตตาคาย ฬาหายจีน
น้าทํานเดินทางฝาทํานเข๎าสูํนคยยัฐวาติกัน (Vatican) ปยะเทศที่เฤ็กที่สุดในโฤกตั้งฬมูํใจกฤางกยุง
โยภ เป็นปยะเทศเดีมวในโฤกที่ภีก้าแฝงฤ๎ฬภยฬบเภืฬงเฬาไว๎ได๎ทั้งหภด มกเว๎นด๎านหน๎าทางเข๎า แฤะ
เป็นศูนม์กฤางขฬงศาสนาคยิสต์นิกามโยภันคาทฬฤิกโดมภีฝยะสันตะปาปา ภีฬ้านาจปกคยฬง
สูงสุด นาท่านชภภหาวิหายที่ใหฌ่ที่สุดในโฤกภหาวิหายเซนต์ปีเตฬย์ (St.Peter’s Basilica) ชภ
ปยะติภากยยภฬันฤืฬชื่ฬปิเฬต้า (Pieta) ขฬงภิเคฤันเจโฤแฤะชภแท่นบูชาบัฤแดคคิโน (St. Peter's
Baldachin) เป็นซุ๎ภส้ายิดที่สย๎างโดมจานโฤเยนโซ แบย์นินี ซึ่งสย๎างตยงบยิเวณที่เชื่ฬกันวําเป็นที่ผัง
ฝยะศฝขฬงนักบุฌปีเตฬย์ น้าชภงานปยะติภากยยภขฬงเทฝนิมามกยีกแฤะโมนเหยีมฌฬธิษฏาน

บยิเวณน้าฝุเทยวี่ (Trevi Fountain) สัฌฤักษณ์ขฬงกยุงโยภที่โดํงดัง
ค่า

ฬิสยะฬาหายค่้าตาภฬัธมาศัม

ที่ฝัก

เดินทางเข๎าสูํที่ฝก
ั PARK DEI MASSIMI หยืฬเทีมบเท่า

วันที่ 9:
เช้า

โยภ – สนาภบิน
ยับปยะทานฬาหายเช๎า ณ ห๎ฬงฬาหายขฬงโยงแยภ
น้าเดินทางสูํสนาภบินพิฬภ
ู ิชิโน กยุงโยภ เฝื่ฬให๎ทํานภีเวฤาในกายท้าคืนฟาษี (Tax Refund) แฤะภี
เวฤาในกายเฤืฬกซื้ฬสินค๎าในย๎านค๎าปฤฬดฟาษีฟามในสนาภบิน

13.55 น.

ฬฬกเดินทางกฤับสูก
ํ ยุงเทฝ เที่มวบินที่ TG 945

วันที่ 10:

กยุงเทฝฯ

05.45 น.

ถึง สนาภบินสุวยยณฟูภิ กยุงเทฝภหานคย ด๎วมควาภสวัสดีฟาฝ

***ย้านค้าในมุโยปส่วนใหฌ่จะปิดทากายในวันฬาทิตม์, ขฬสงวนสิทธิก
์ ายม้ามเภืฬงที่เข้าฝัก เช่น กยณีทเี่ ภืฬงนั้นภีกาย
จัดงาน TRADE FAIR ฯฤฯ ไปเข้าฝักเภืฬงที่ใกฤ้เคีมงแทน แฤะโปยแกยภฬาจภีกายปยับเปฤี่มนตาภควาภเหภาะสภ

กยุณาฬ่านหภามเหตุให้ฤะเฬีมดทุกข้ฬ
หภามเหตุ 1. บยิษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกายที่จะไภํยับปิดชฬบตํฬคําชดเชมควาภเสีมหาม ฬันเกิดจากเหตุสุดวิสัม
ที่ทาง บยิษัทฯ ไภํสาภายถควบคุภได๎ เชํน กายนัดหมุดงาน, จฤาจฤ, กายฤําช๎าหยืฬมกเฤิกขฬง
เที่มวบิน ยวภถึงกยณีที่กฬงตยวจคนเข๎าเภืฬงไภํฬนุฌาตให๎เดินทางฬฬกหยืฬกฬงตยวจคนเข๎าเภืฬง
ขฬงแตํฤะปยะเทศไภํฬนุฌาตให๎เข๎าเภืฬง ยวภทั้งในกยณีที่ทํานจะใช๎หนังสืฬเดินทางยาชกาย (เฤํภสี
น้้าเงิน) เดินทาง
หากทํานถูกปฎิเสธกายเดินทางเข๎าหยืฬฬฬกนฬกปยะเทศใดปยะเทศหนึ่ง
2. บยิษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกายเปฤี่มนแปฤงโปยแกยภยามกายทํฬงเที่มว โดมไภํต๎ฬงแจ๎งให๎ทยาบ
ฤํวงหน๎า
3. บยิษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกายเปฤี่มนแปฤงฬัตยาคําบยิกาย โดมไภํต๎ฬงแจ๎งให๎ทยาบฤํวงหน๎า
4. กยณีที่คณะไภํคยบจ้านวน 15 ทําน ทางบยิษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกายงดฬฬกเดินทาง โดมทาง
บยิษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทยาบฤํวงหน๎า 14 วันกํฬนกายเดินทาง
5. เภื่ฬท่านทากายซื้ฬโปยแกยภทัวย์ ทางบยิษัทฯ จะถืฬว่าท่านยับทยาบแฤะมฬภยับเงื่ฬนไขขฬง
หภามเหตุทุกข้ฬแฤ้ว
ในกยณีทฤี่ ก
ู ค้าต้ฬงฬฬกตั๋วโดมสายฟามในปยะเทศ
กยุณาติดต่ฬเจ้าหน้าที่ขฬงบยิษัทฯ ก่ฬนทุกคยั้ง ภิฉะนั้นทางบยิษัทฯจะไภ่ขฬยับปิดชฬบค่าใช้จ่ามใดๆ ทั้งสิ้น

โปยแกยภแฤะยามฤะเฬีมดขฬงกายเดินทางฬาจภีกายเปฤี่มนแปฤงได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ ฬมู่กับสฟาวะฬากาศ
แฤะเหตุสด
ุ วิสัมต่าง ๆ ที่ไภ่สาภายถคาดกายณ์ฤ่วงหน้าโดมทางบยิษท
ั ฯ จะคานึงถึงปฤปยะโมชน์แฤะ
ควาภปฤฬดฟัมขฬงปู้ย่วภเดินทางเป็นสาคัฌ
โปยแกยภ : EUROPE CLASSIC REROUTE
ผยัง่ เศส สวิตเซฬย์แฤนด์ ฬิตาฤี 10 วัน 7 คืน
โดมสามกายบินไทม (TG)

กาหนดวันเดินทาง :

13-22 เภ.ม. 62
ฬัตยาค่าบยิกาย

ยาคา

ปู๎ใหฌํฝักคูํ 1 ห๎ฬง ทํานฤะ

79,900.-

ปู๎ใหฌํ 3 ทําน 1 ห๎ฬง ทํานฤะ (กยุณาฬ่านข้ฬภูฤเฝิภ
่ เติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝัก)

79,900.-

ฝักห้ฬงเดี่มว เฝิ่ภท่านฤะ

12,500.-

เด็กภีเตีมง (ฬามุไภํเกิน 12 ปี) ฝักกับปู๎ใหฌํ 1 ทําน ทํานฤะ
เด็กไภํภเี ตีมง (ฬามุไภํเกิน 12 ปี) ฝักกับปู๎ใหฌํ 2 ทําน ทํานฤะ
(กยุณาฬ่านข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝัก)
ยาคาทัวย์ไภ่ยวภตั๋วเคยื่ฬงบิน ท่านฤะ
ไภ่ยวภค่าธยยภเนีมภวีซา่ ปยะเทศฬิตาฤี

79,900.79,900.49,900.-

(ปู้มื่นวีซ่าต้ฬงชายะเงินตยงกับศูนม์มน
ื่ วีซ่าในวันมืน
่ เป็นจานวนเงินโดมปยะภาณ 3,000 บาท
ชั้นธุยกิจเฝิ่ภเงินจากยาคาทัวย์ เยิ่ภต้นที่ท่านฤะ
(ยาคาสาภายถมืนมันได้กต
็ ่ฬเภืฬ่ ที่นั่ง confirm เท่านัน
้ )

80,000.-

** โยงแยภในมุโยป ไภ่ฬนุฌาตให้เด็กฬามุต่ากว่า 7 ปี เข้าฝักแบบไภ่ภเี ตีมงเสยิภ **
ฬัตยาค่าบยิกายนี้ยวภ
1. คําตั๋วเคยื่ฬงบิน ชั้นปยะหมัด ( Economy Class) ที่ยะบุวันเดินทางไปกฤับฝย๎ฬภคณะ (ในกยณีภีควาภ
ปยะสงค์ฬมูํตํฬ จะต๎ฬงไภํเกินจ้านวนวัน แฤะฬมูํฟามใต๎เงื่ฬนไขขฬงสามกายบิน)
2. คําฟาษีสนาภบินทุกแหํงตาภยามกาย
3. คํายถโค๎ชปยับฬากาศน้าเทีม
่ วตาภยามกาย
4. คําห๎ฬงฝักในโยงแยภตาภที่ยะบุในยามกายหยืฬเทีมบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คําฬาหายตาภที่ยะบุในยามกาย
6. คําเข๎าชภสถานที่ทํฬงเที่มวตาภยามกาย
7. คําปยะกันฟัมกายเดินทางยามบุคคฤ (หากต้ฬงกายเงืฬ่ นไขกยภธยยภ์สฬบถาภได้จากเจ้าหน้าที่)

คําปยะกันฬุบัตเิ หตุคุ๎ภคยฬงในยะหวํางกายเดินทางวงเงินไภํเกินทํานฤะ 1,000,000 บาท
คํายักษาฝมาบาฤในกยณีเกิดฬุบัติเหตุวงเงินไภํเกินทํานฤะ 500,000 บาท (ตาภเงื่ฬนไขกยภธยยภ์)
** ฤูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ฬปยะกันกายเดินทางสาหยับคยฬบคฤุภเยื่ฬงสุขฟาฝสาภายถสฬบถาภข้ฬภูฤ
เฝิ่ภเติภกับทางบยิษัทได้ **
เบี้มปยะกันเยิ่ภต้น 341 บาท [ยะมะเวฤา 4-6 วัน]
เบี้มปยะกันเยิ่ภต้น 395 บาท [ยะมะเวฤา 7-10 วัน]
**ควาภคยฬบคฤุภปู้เฬาปยะกันที่ภีฬามุตั้งแต่แยกเกิด ถึง 85 ปี **
[ยักษาฝมาบาฤ 2 ฤ้าน, เสีมชีวิตหยืฬเสีมฬวัมวะจากฬุบัติเหตุ 1.5 ฤ้านบาท]
8. คําภัคคุเทศก์ขฬงบยิษัทดูแฤตฤฬดกายเดินทาง (ไภ่ยวภทิปภัคคุเทศก์)
9. ค่าฟาษีภูฤค่าเฝิ่ภ 7%
ฬัตยาค่าบยิกายนี้ไภ่ยวภ
1. คําธยยภเนีมภกายจัดท้าหนังสืฬเดินทาง
2. คําใช๎จํามสํวนตัว ฬาทิเชํน คําเคยื่ฬงดื่ภที่สั่งฝิเศษ, คําโทยศัฝท์, คําซักยีด, คําธยยภเนีมภหนังสืฬ
เดินทาง, คําน้้าหนักเกินจากทางสามกายบินก้าหนดเกินกวํา 20 ก.ก.แฤะภากกวํา 1 ชิ้น, คํา
ยักษาฝมาบาฤ กยณีเกิดกายเจ็บป่วมจากโยคปยะจ้าตัว, คํากยะเป๋าเดินทางหยืฬขฬงภีคําที่สูฌหามใน
ยะหวํางกายเดินทาง เป็นต๎น
3. คําธยยภเนีมภน้า้ ภันแฤะฟาษีสนาภบิน ในกยณีที่สามกายบินภีกายปยับขึ้นยาคา
4. คําบยิกายมกกยะเป๋าในโยงแยภ ซึ่งทํานจะต๎ฬงดูแฤกยะเป๋าแฤะทยัฝม์สน
ิ ด๎วมตัวทํานเฬง
5. ค่าธยยภเนีมภวีซ่าปยะเทศฬิตาฤี (ปู้มื่นวีซ่าต้ฬงชายะเงินตยงกับศูนม์มน
ื่ วีซ่าในวันมื่น เป็นจานวนเงิน
โดมปยะภาณ 3,000 บาท)
6. ค่าทิปฝนักงานขับยถ แฤะไกด์ท้ฬงถิ่น (18 มูโย)
7. ค่าทิปภัคคุเทศก์จากเภืฬงไทม (30 มูโย)
เงื่ฬนไขกายจฬง
1. ช้ายะเงินภัดจ้าทํานฤะ 22,000 บาท โดมโฬนเข๎าบัฌชี ที่นั่งจะมืนมันเภืฬ่ ได้ยับเงินภัดจาแฤ้วเท่านัน
้
2. สํงส้าเนาหน๎าฝาสปฬย์ตขฬงปู๎ที่เดินทาง ที่ภีฬามุกายใช๎งานไภํน๎ฬมกวํา 6 เดืฬน เฝื่ฬท้ากายจฬงคิวมื่นวีซาํ
ฟามใน 3 วันนับจากวันจฬง
หากไภ่ส่งสาเนาหน้าฝาสปฬย์ตทางบยิษัทขฬฬนุฌาติมกเฤิกกายจฬงทัวย์โดมฬัตโนภัติ
3. เภื่ฬได๎ยับกายมืนมันวํากยุ๏ปฬฬกเดินทางได๎ ฤูกค๎าจัดเตยีมภเฬกสายให๎กายขฬวีซาํ ได๎ทันที
4. หากท่านที่ต้ฬงกายฬฬกตั๋วโดมสายฟามในปยะเทศ (กยณีฤูกค้าฬมู่ต่างจังหวัด) ให๎ทํานติดตํฬเจ๎าหน๎าที่

กํฬนฬฬกบัตยโดมสายทุกคยั้ง หากฬฬกบัตยโดมสายโดมภิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบยิษัทขฬสงวนสิทธิไ์ ภํยับปิดชฬบ
คําใช๎จํามทีเ่ กิดขึน
้
5. กายมื่นวีซาํ ในแตํฤะสถานทูตภีกายเตยีมภเฬกสาย แฤะภีขั้นตฬนกายมื่นวีซําไภํเหภืฬนกัน ทัง้ แบบหภูํคณะแฤะมื่น
ยามบุคคฤ (แสดงตน) ทํานสาภายถสฬบถาภข๎ฬภูฤเฝื่ฬปยะกฬบกายตัดสินใจกํฬนกายจฬงได๎จากทาง
เจ๎าหน๎าที่
6. หากในคณะขฬงทํานภีปู๎ต๎ฬงกายดูแฤฝิเศษ นั่งยถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ปู๎สงู ฬามุ, ภีโยคปยะจ้าตัว หยืฬไภํ
สะดวกในกายเดินทางทํฬงเที่มวในยะมะเวฤาเกินกวํา 4-5 ชั่วโภงติดตํฬกัน ทํานแฤะคยฬบคยัวต๎ฬงให๎กายดูแฤ
สภาชิกฟามในคยฬบคยัวขฬงทํานเฬง เนื่ฬงจากกายเดินทางเป็นหภูํคณะ หัวหน๎าทัวย์ภีควาภจ้าเป็นต๎ฬงดูแฤ
คณะทัวย์ทั้งหภด

เงื่ฬนไขกายชายะค่าทัวย์ส่วนที่เหฤืฬ
ทางบยิษัทขฬเก็บค่าทัวย์สว่ นทีเ่ หฤืฬ 20 วันก่ฬนกายเดินทาง
หากท่านไภ่ป่านกายฬนุภัตวิ ีซ่าหยืฬมกเฤิกกายเดินทางโดมเหตุจาเป็น
ทางบยิษัทขฬเก็บเฉฝาะค่าใช้จ่ามที่เกิดขึน
้ จยิง
ข้ฬภูฤเบื้ฬงต้นในกายเตยีมภเฬกสายมืน
่ วีซา่ แฤะกายมื่นขฬวีซ่า
1. กายฝิจายณาวีซําเป็นดุฤมฝินิจขฬงสถานทูต ภิใชํบยิษัททัวย์ กายเตยีมภเฬกสายที่ดีแฤะถูกต๎ฬงจะชํวมให๎กาย
ฝิจายณา ขฬงสถานทูตงํามขึ้น
2. กยณีทํานใดต๎ฬงใช๎ฝาสปฬย์ตเดินทาง ชํวงยะหวํางมื่นวีซํา หยืฬ กํฬนเดินทางกับทางบยิษัท ทํานต๎ฬงแจ๎งให๎
ทางบยิษัทฯ ทยาบฤํวงหน๎าเฝื่ฬวางแปนในกายขฬวีซําขฬงทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวฤาในกายฝิจายณาวีซําที่
คํฬนข๎างนานแฤะฬาจไภํสาภยถดึงเฤํภฬฬกภายะหวํางกายฝิจายณาฬนุภัติวีซําได๎
3. ส้าหยับปู๎เดินทางที่ศึกษาหยืฬท้างานฬมูํตํางปยะเทศ จะต๎ฬงด้า เนินเยื่ฬงกายขฬวีซําด๎วมตนเฬงในปยะเทศที่
ตนฝ้านักหยืฬศึกษาฬมูํเทํานั้น
4. หนังสืฬเดินทางต๎ฬงภีฬามุไภํต่้ากวํา 6 เดืฬน โดมนับวันเยิ่ภเดินทางฬฬกนฬกปยะเทศ หากนับแฤ๎วต่้ากวํา 6
เดืฬน ปู๎เดินทางต๎ฬงไปมื่นค้าย๎ฬงขฬท้าหนังสืฬเดินทางเฤํภใหภํ แฤะกยุณาเตยีมภหนังสืฬเดินทางเฤํ ภเกํา
ให๎กับทางบยิษัทด๎วม เนื่ฬงจากปยะวัติกายเดินทางขฬงทํานจะเป็นปยะโมชน์ฬมํางมิ่งในกายมื่นค้าย๎ฬงขฬวีซํา
แฤะจ้านวนหน๎าหนังสืฬเดินทาง ต๎ฬงเหฤืฬวํางส้าหยับติดวีซําไภํต่้ากวํา 3 หน๎า

5. ทํานที่ใสํปกหนังสืฬเดินทางกยุณาถฬดฬฬก หากภีกายสูฌหาม บยิษัทฯ จะไภํยับปิดชฬบตํฬ ปกหนังสืฬ
เดินทางนั้นๆ แฤะฝาสปฬย์ต ถืฬเป็นหนังสืฬขฬงทางยาชกาย ต๎ฬงไภํภียฬมฉีกขาด หยืฬ กายขีดเขีมน หยืฬ
แตํงเติภใดๆ ในเฤํภ

ข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงตั๋วเคยื่ฬงบินแฤะที่นั่งบนเคยื่ฬงบิน
1. ทางบยิษัทได๎ส้ายฬงที่นงั่ ฝย๎ฬภช้ายะเงินภัดจ้าคําตั๋วเคยื่ฬงบินแฤ๎ว หากทํานมกเฤิกทัวย์ ไภํวําจะด๎วมสาเหตุใด
ทางบยิษัทขฬสงวนสิทธิ์กายเยีมกเก็บคําภัดจ้าตั๋วเคยื่ฬงบิน ซึ่งภีคําใช๎จําม ปยะภาณ 1,000 – 5,000 บาท
แฤ๎วแตํสามกายบินแฤะชํวงเวฤาเดินทาง
2. หากตั๋วเคยื่ฬงบินท้ากายฬฬกแฤ๎ว แตํทํานไภํสายถฬฬกเดินทางได๎ ทางบยิษัทขฬสงวนสิทธิ์เยีมกเก็บคําใช๎จําม
ตาภที่เกิดขึ้นจยิง แฤะยฬ Refund จากทางสามกายบิน ใช๎เวฤาปยะภาณ 3- 6 เดืฬนเป็นฬมํางน๎ฬม
3. นั่งที่ Long Leg โดมปกติฬมูํบยิเวณทางฬฬกปยะตูฉุกเฉิน แฤะปู๎ที่จะนั่งต๎ฬงภีคุณสภบัติตยงตาภที่สามกาย
บินก้าหนด เชํน ต๎ฬงเป็นปู๎ที่ภียํางกามแข็งแยง แฤะชํวมเหฤืฬปู๎ฬื่นได๎ฬมํางยวดเย็วในกยณีที่เคยื่ฬงบินภีปัฌหา
เชํน สาภายถเปิดปยะตูฉุกเฉินได๎ (น้้าหนักปยะภาณ 20 กิโฤกยัภ) ไภํใชํปู๎ที่ภีปัฌหาทางด๎านสุขฟาฝแฤะ
ยํางกาม แฤะฬ้านาจในกายให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นฬมูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คฬินสามกายบิน ตฬนเวฤาที่เช็คฬิน
เทํานั้น

กยณีมกเฤิกกายเดินทาง
1. แจ๎งมกเฤิก 45 วัน ขึ้นไปกํฬนกายเดินทาง คืนคําใช๎จํามทั้งหภด
2. แจ๎งมกเฤิกฟามใน 30-44 วันกํฬนเดินทาง เก็บคําใช๎จําม ทํานฤะ 10,000 บาท
3. แจ๎งมกเฤิกฟามใน 16-29 วันกํฬนเดินทาง เก็บคําใช๎จําม ทํานฤะ 20,000 บาท
4. แจ๎งมกเฤิกน๎ฬมกวํา 15 วันกํฬนเดินทาง ทางบยิษัทฯขฬสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํามทั้งหภด
5. บยิษัทขฬสงวนสิทธิ์ในกายเก็บค่าใช้จ่ามทั้งหภดกยณีท่านมกเฤิกกายเดินทางแฤะภีปฤทาให้คณะเดินทางไภ่
คยบตาภจานวนที่
บยิษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่ฬงจากเกิดควาภเสีมหามตํฬทางบยิษัทแฤะปู๎เดินทางฬื่นที่ เดินทางใน
คณะเดีมวกันบยิษัทต๎ฬงน้าไป
ช้ายะคําเสีมหามตํางๆที่เกิดจากกายมกเฤิกขฬงทําน

6. กยณีเจ็บป่วม จนไภํสาภายถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎ฬงภีใบยับยฬงแฝทม์จากโยงฝมาบาฤยับยฬง บยิษัทฯจะท้า
กายเฤื่ฬนกายเดินทางขฬงทําน
ไปมังคณะตํฬไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎ฬงเสีมคําใช๎ จํามที่ไภํสาภายถเยีมกคืนได๎คืฬ คําธยยภเนีมภในกายภัดจ้าตั๋ว
แฤะคําธยยภเนีมภวีซําตาภที่
สถานทูตฯ เยีมกเก็บ
7. กยณีมื่นวีซ่าแฤ้วไภ่ได้ยับกายฬนุภัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไภ่ป่าน) แฤะทํานได๎ช้ายะคําทัวย์หยืฬภัดจ้า
ภาแฤ๎ว ทางบยิษัทฯ ขฬ
เก็ บ เฉฝาะคํา ใช๎ จํ า มที่ เ กิ ดขึ้ น จยิ ง เชํ น คํา วี ซํ า แฤะคํา บยิ ก ายมื่ น วี ซํ า / คํา ภั ดจ้ า ตั๋ว เคยื่ ฬงบิ น หยื ฬคํา ตั๋ว
เคยื่ฬงบิน (กยณีฬฬกตั๋วเคยื่ฬงบินแฤ๎ว)
คําสํวนตํางในกยณีที่กยุ๏ปฬฬกเดินทางไภํคยบตาภจ้านวน
8. กยณีวีซ่าป่านแฤ้ว แจ้งมกเฤิกก่ฬนหยืฬหฤังฬฬกตั๋วโดมสาย บยิษัทฯ ขฬสงวนสิท ธิ์ในกาย ไภ่คืนค่าทัวย์
ทั้งหภด
9. กยณีปู้เดินทางไภ่สาภายถเข้า-ฬฬกเภืฬงได้ เนื่ฬงจากปฤฬภแปฤงหยืฬกายห๎าภขฬงเจ๎าหน๎าที่ ไภํวําเหตุปฤใดๆ
ตาภทางบยิษัทขฬง
สงวนสิทธิ์ในกาย ไภ่คืนค่าทัวย์ทั้งหภด
ข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝัก
1. เนื่ฬงจากกายวางแปฤนห๎ฬงฝักขฬงแตํฤะโยงแยภแตกตํางกัน จึงฬาจท้าให๎ห๎ฬงฝัก
แบบห๎ฬงเดี่มว (Single) ,ห๎ฬงคูํ (Twin/Double) แฤะ
ห๎ฬงฝักแบบ 3 ทําน/3 เตีมง (Triple Room) ห้ฬงฝักต่างปยะเฟทฬาจจะไภ่ติดกัน
แฤะบางโยงแยภ
ฬาจจะไภ่ภีห้ฬงฝักแบบ 3 ท่าน แต่ฬาจจะได้เป็น 1 เตีมงใหฌ่กับ 1 เตีมงฝับเสยิภ
2. โยงแยภในมุโยปสํวนใหฌํฬาจจะไภํภีเคยื่ฬงปยับฬากาศเนื่ฬงจากฬมูํในแถบที่ภีฬุณหฟูภิต่้า
3. กยณีที่ภีงานจัดปยะชุภนานาชาติ (Trade air) เป็นปฤให๎คําโยงแยภสูงขึ้นภากแฤะห๎ฬงฝักในเภืฬงเต็ภ
บยิษัทฯขฬสงวนสิทธิ์ในกายปยับเปฤี่มนหยืฬม๎ามเภืฬงเฝื่ฬให๎เกิดควาภเหภาะสภ
4. โยงแยภในมุโยปที่ภีฤักษณะเป็น Traditional Building ห๎ฬงที่เป็นห๎ฬงเดี่มวฬาจเป็นห๎ฬงที่ภีขนาดกะทัดยัต

แฤะไภํภีฬํางฬาบน้้า ซึ่งขึ้ นฬมูํกับกายฬฬกแบบขฬงแตํฤะโยงแยภนั้นๆ แฤะห๎ ฬงแตํฤะห๎ฬงฬาจภีฤักษณะ
แตกตํางกัน
เฬกสายปยะกฬบกายขฬวีซา่ เชงเก้น (ฬิตาฤี)
ใช้เวฤาทากายฬนุภัติวีซ่าปยะภาณ 15 วันทากาย
มื่นวีซา่ แสดงตนที่ศน
ู ม์มน
ื่ วีซ่า VFS Global (จาภจุยีสแควย์)
เฬกสายกยุณาเตยีมภ 2 ชุด มกเว้น เฬกสายทีฬ่ ฬกจากทางยาชกายแฤะทางธนาคายขฬเป็นตัวจยิง 1 ชุด แฤะ
สาเนา 1 ชุด
ในวันมืน
่ วีซ่าหนังสืฬเดินทางต้ฬงนาส่งเข้าสถานทูต
แฤะยะหว่างยฬปฤกายฬนุภต
ั ิวีซ่า ไภ่สาภายถดึงหนังสืฬเดินทางฬฬกภาได้

**ฤูกค้ากยุณาฬม่ามึดติดกับกายมื่นขฬวีซ่าในฬดีต
เฝยาะสถานทูตภีกายเปฤี่มนแปฤงกญแฤะเฬกสายกายมื่นฬมู่เยื่ฬม ๆ**

หภามเหตุ: กายมื่นวีซ่าแต่ฤะคยั้งกับบยิษัททัวย์ จะต้ฬงทากายมื่นวีซ่า ปยะเฟทหภู่คณะ เท่านั้น โดมกาย
มื่นเป็นหภู่คณะ ต้ฬงภีจานวน 15 คน ขึ้นไป โดมทางศูนม์ยับมื่น จะเป็นปู้กาหนดวันมื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้า
หากปู้เดินทางไภ่สาภายถไปมื่นวีซ่าในวันที่กาหนดได้ ฬาจภีค่าใช้จ่ามเฝิ่ภเติภ (Premium) ดังนี้
 ในกยณีที่เหฤืฬยะมะเวฤามื่นวีซ่าน้ฬมกว่า 11 วันทากาย นับจากวันเดิ นทาง ภีค่าใช้จ่ามเฝิ่ภ
ท่านฤะ 2,200 บาท
 ในกยณีที่เหฤืฬเวฤามื่นวีซ่าเหฤืฬน้ฬมกว่า 5 วันทากาย จะภีค่า Fast Track เฝิ่ภเติภฬีก ท่านฤะ
400 บาท ยวภเป็น 2,600 บาท
**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ามทีเ่ กิดขึ้น ปู้เดินทางต้ฬงชายะกับทางศูนม์ยับมื่นโดมตยง**
1. หนังสืฬเดินทางปยะเทศไทม (Thailand Passport) หนังสืฬเดินทาง ต๎ฬงภีหน๎าเหฤืฬส้าหยับปยะทับวีซํา
ฬมํางน๎ฬม 2 หน๎า ฬามุกายใช๎งานเหฤืฬไภํน๎ฬมกวํา 6 เดืฬน นับจากวันเดินทางกฤับ แฤะหนังสืฬ
เดินทางจะต๎ฬงไภํช้ายุด (หนังสืฬเดินทางเฤํภเกํา กยุณาน้าภาปยะกฬบกายมื่นวีซําด๎วม)

***ในกยณีที่ถืฬฝาสปฬย์ต สัฌชาติไทม แต่ฝานั กฬมู่ต่างปยะเทศ,

ทางานฬมู่ต่างปยะเทศ หยื ฬ

นักเยีมน นักศึกษาศึกษาฬมู่ต่างปยะเทศ กยุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ขฬงทางบยิษัทให้ทยาบทันที เฝยาะกาย
มื่นขฬวีซ่าจะภีเงื่ฬนไข แฤะ ข้ฬกาหนดขฬงทางสถานทูตต้ฬงกายเฝิ่ภเติภ แฤะ บางสถานทูตฬาจไภ่
สาภายถมื่นขฬวีซ่าในปยะเทศไทมได้ ข้ฬกาหนดนี้ยวภไปถึงปู้เดินทางที่ถืฬฝาสปฬย์ตต่างชาติด้วม***

2. ยูปถ่าม ยูปถํามสีหน๎าตยงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ใบ (ฝืน
้ หฤัง
ขาวเทํานั้น ถํามไภํเกิน 6 เดืฬนห๎าภสวภแวํนตาหยืฬเคยื่ฬงปยะดับ ไภํใสํ
คฬนแทคเฤนส์ ยูปไภํเฤฬะหภึก)
3. หฤักฐานกายเงิน
3.1 กยณีปเู้ ดินทาง ฬฬกค่าใช้จ่ามเฬง ส้าเนาสภุดบัฌชี หยืฬ
Statement บัฌชีฬฬภทยัฝม์ธยยภดาขฬงธนาคายทัว่ ไป สํวนตัวขฬงปู๎
เดินทาง ม๎ฬนหฤัง 3 เดืฬน (ยบกวนฤูกค๎าท้ายามกายเดินบัฌชี โดมกาย ผากหยืฬถฬน กํฬน แฤ๎วคํฬม
ปยับมฬดเงินในบัฌชีไภํเกิน 7 วันกํฬนวันมื่นวีซาํ แฤะหากบัฌชีกยะโดดเดืฬนต๎ฬงขฬเป็น Statement
เทํานั้น)
3.2 กยณีปู้เดินทางไภ่ได้ฬฬกค่าใช้จ่ามเฬง (บุคคฤทีส
่ าภายถยับยฬงคําใช๎จํามได๎ ต๎ฬงเป็น ฝํฬ แภํ ฝี่
น๎ฬง ที่ภีสามเฤืฬดเดีมวกัน หยืฬ สาภีฟยยมา เทํานัน
้ )
3.2.1. ต๎ฬงท้าเป็นหนังสืฬยับยฬงค่าใช้จ่ามในกายเดินทาง (Sponsor Letter) ฝย๎ฬภเฬกสายแสดง
ควาภสัภฝันธ์ เชํน สูติบัตย ทะเบีมนบ๎าน ทะเบีมนสภยส เป็นต๎น
3.2.2. ถํามสาเนาสภุดบัฌชี หยืฬ Statement ม๎ฬนหฤัง 3 เดืฬนขฬงบุคคฤที่ฬฬกคําใช๎จาํ ม
3.2.3. เฬกสายแสดงควาภสัภฝันธ์ยะหวํางปู๎ที่ฬฬกให๎ แฤะปู๎ที่ถูกยับยฬงคําใช๎จาํ มให๎ เชํน ส้าเนาทะเบีมน
สภยส สูติบัตย ทะเบีมนบ๎าน
**สถานทูตไภ่ยับฝิจายณาบัฌชีติดฤบ บัฌชีผากปยะจา, บัฌชีกยะแสยามวัน
บัฌชีสหกยณ์ฬฬภทยัฝม์ ฝันธบัตย ตยาสายหนี้ กฬงทุน แฤะสฤากฬฬภสิน**
4. หฤักฐานกายทางาน
- เจ้าขฬงกิจกาย หนังสืฬยับยฬงกายจดทะเบีมน(DBD)ที่ภีชื่ฬขฬงปู๎เดินทางเป็นกยยภกายหยืฬหุ๎นสํวน
ฬามุไภํเกิน 3 เดืฬน หยืฬ ส้าเนาใบทะเบีมนกายค๎า(ฝค.0403)

- เป็นฝนักงาน

หนังสืฬยับยฬงกายท้างาน จากบยิษท
ั ฯ ยะบุตา้ แหนํง, เงินเดืฬน, วันเยิ่ภท้างาน

(ขฬเป็นฟาษาฬังกรษภีฬามุ 1 เดืฬน ชื่ฬ-สกุฤต๎ฬงตยงตาภหน๎าฝาสปฬย์ต ใช๎คา้ วํา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่ฬสถานทูตที่มื่น)
- นักเยีมนหยืฬนักศึกษา ใช๎หนังสืฬยับยฬงกายเยีมนทีฬ่ ฬกจากสถาบันทีก
่ ้าฤังศึกษาฬมูํ
(ขฬเป็นฟาษาฬังกรษภีฬามุ 1 เดืฬน ชื่ฬ-สกุฤต๎ฬงตยงตาภหน๎าฝาสปฬย์ต ใช๎คา้ วํา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่ฬสถานทูตที่มื่น)
5. เฬกสายส่วนตัว
- ส้าเนาทะเบีมนบ๎าน
- สูตบ
ิ ัตย(กยณีเด็กฬามุตา่้ กวํา 18 ปี)
- ทะเบีมนสภยส/ทะเบีมนหมํา/ภยณะบัตย(ถ๎าภี)
- ใบเปฤี่มนชื่ฬ-นาภสกุฤ (ถ๎าภีกายเปฤี่มน)
6. กยณีเด็กฬามุไภ่ถึง 18 ปี ไภ่ได้เดินทางไปต่างปยะเทศฝย้ฬภบิดา ภายดา
6.1 บิดาหยืฬภายดา ต้ฬงทาหนังสืฬชี้แจงเป็นฟาษาฬังกรษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างปยะเทศกับใคย ภี
ควาภสัภฝันธ์เป็นฬะไยกันกับเด็ก คนฤะ 1 ชุด (ฤูกค๎าเขีมนหยืฬฝิภฝ์ขึ้นเฬง)
6.2 บิดาหยืฬภายดา ต้ฬงขฬหนังสืฬมินมฬภให้เด็กเดินทางไปต่างปยะเทศจากเขตหยืฬฬาเฟฬ (1 ใบ ตํฬ
เด็ก 1 ทําน เทํานั้น)
6.3 ในกยณีฝ่ฬหยืฬแภ่ปกคยฬงบุตยแต่เฝีมงปู้เดีมว ให้ขฬหนังสืฬปกคยฬงบุตยจากเขตหยืฬฬาเฟฬแฤะ
จะต้ฬงเป็นหนังสืฬที่ภก
ี ายสืบฝมานแฤะหฤักฐานเสย็จเยีมบย้ฬมแฤ้วเท่านัน
้
6.4 ทํานจะต๎ฬงน้าหนังสืฬมินมฬภให๎เด็กเดินทางไปตํางปยะเทศตัวจยิง จากข๎ฬ 6.2 หยืฬ หนังสืฬ
ปกคยฬงบุตยเป็นส้าเนาจากข๎ฬ 6.3 ไปแปฤปยะทับตยากับกยภกายกงสุฤให๎เสย็จเยีมบย๎ฬมกํฬนน้าภา
มื่น ภิเชํนนัน
้ ทางศูนม์ยับมืน
่ vfs จะไภํยับมื่นเฬกสายขฬงบุตยทํานโดมเด็ดขาด
6.5 เนื่ฬงจากกายปยะทับตยากงสุฤ จะภีกายเสีมค่าใช้จ่าม หากทํานไภํแนํใจวําเฬกสายใช๎ได๎หยืฬไภํ
ยบกวนสฬบถาภบยิษัททัวย์กํฬนน้าไปปยะทับตยากงสุฤ ภิเชํนนัน
้ ทํานฬาจจะต๎ฬงไปเสีมเงินแฤะเสีมเวฤา
ฬันภีคําขฬงทํานเฝื่ฬไปท้าเฬกสายใหภํฬีกยฬบ หากเฬกสายที่ทาํ นท้าภาแฤ๎วนัน
้ กฤามเป็นเฬกสายที่ใช๎มื่น
ไภํได๎

***โปยดฬ่าน ก่ฬนที่ท่านจะไปทาหนังสืฬมินมฬภจากเขตหยืฬฬาเฟฬให้บุตยขฬงท่าน
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎ฬงภีหนังสืฬมินมฬภจากภายดา จากฬ้าเฟฬต๎นสังกัด (โดมภายดาจะต๎ฬง
คัดหนังสืฬมินมฬภ แฤะยะบุวําให๎บุตยเดินทางไปตํางปยะเทศกับบิดา) ฝย๎ฬภแนบส้าเนาบัตยปยะชาชน
หยืฬหน๎าฝาสปฬย์ตภายดาภาด๎วม
- หากเด็กเดินทางกับภายดา จะต๎ฬงภีหนังสืฬมินมฬภจากบิดา จากฬ้าเฟฬต๎นสังกัด (โดมบิดาจะต๎ฬงคัด
หนังสืฬมินมฬภ แฤะยะบุวําให๎บุตยเดินทางไปตํางปยะเทศกับภายดา) ฝย๎ฬภแนบส้าเนาบัตยปยะชาชน
หยืฬหน๎าฝาสปฬย์ตบิดาภาด๎วม
-

หากเด็กไภ่ได้เดินทางฝย้ฬภกับบิดาแฤะภายดา ทัง้ บิดาแฤะภายดาจะต๎ฬงคัดหนังสืฬยะบุมินมฬภให๎บุตย
เดินทางไปตํางปยะเทศกับใคย ภีควาภสัภฝันธ์เป็นฬะไยกันกับเด็ก จากฬ้าเฟฬต๎นสังกัด ฝย๎ฬภแนบ
ส้าเนาบัตยปยะชาชนหยืฬหน๎าฝาสปฬย์ตบิดาแฤะภายดา

- กยณีเด็กที่บิดา-ภายดาหม่าย้าง จะต๎ฬงแนบส้าเนาใบหมํา แฤะภีกายสฤักหฤังโดมภียามฤะเฬีมดวําผ่าม
ใดเป็นปู๎ภีฬ้านาจปกคยฬงบุตยแตํเฝีมงปู๎เดีมว

*** กยณีที่บิดาหยืฬภายดาไภ่ภี passport แฤ้วใช้ ID Card แทนต้ฬงทาจดหภามชีแ้ จงว่าทาไภไภ่ภี passport
***

- กยณีเด็กฬามุต่ากว่า 18 ปี บิดา-ภายดาฤงชื่ฬยับยฬงในแบบพฬย์ภสภัคยวีซํา ฝย๎ฬภเดินทางภา
สัภฟาษณ์กับบุตยที่สถานทูตด๎วม ทั้งสฬงท่าน (เฉฝาะคิวเดี่มวเทํานั้น)
7. หากฝํฬหยืฬแภํภีวีซําเชงเก๎นฬมุํแฤ๎วแฤะไภํได๎มน
ื่ วีซําฝย๎ฬภฤูก ให๎ทา้ จดหภามชี้แจงฟาษาฬังกรษ ฬธิบาม
วําภีวซี ําเชงเก๎นขฬงปยะเทศฬะไย ยะบุวันเยิ่ภแฤะวันหภดฬามุวซี ํา ฝย๎ฬภทั้งถํามส้าเนาหน๎าฝาสปฬย์ตแฤะ
หน๎าวีซํานั้นภาแนบด๎วม
8. ทํานไภํจา้ เป็นต๎ฬงเซ็น ยับยฬงส้าเนาถูกต๎ฬง ให๎ทํานเซ็นเฉฝาะ แบบพฬย์ภใบคาย้ฬงขฬวีซ่าเท่านั้น

เฬกสายมืน
่ วีซา่ ฬาจภีกายปยับเปฤี่มนแฤะขฬฬัฝเดทเฝิภ
่ เติภได้ทก
ุ เวฤา หากทางสถานทูตแจ้งขฬเฝิ่ภเติภ

แบบพฬย์ภสาหยับกยฬกข้ฬภูฤมื่นวีซ่าเชงเกนปยะเทศฬิตาฤี
(กยุณากยฬกข้ฬภูฤให้คยบถ้วนตาภควาภเป็นจยิง เนืฬ่ งจากจะภีปฤต่ฬกายฝิจายณาวีซ่าขฬงท่าน)
ชื่ฬ – นาภสกุฤปูเ๎ ดินทาง
[ฟาษาไทม]…………………………………………………………………….………
1.นาภสกุฤ
[ฟาษาฬังกรษ]…………………………………………………………..…………………
…………
2.นาภสกุฤตฬนเกิด
[ฟาษาฬังกรษ]………………………………………………..…………………………….
3.ชื่ฬตัว
[ฟาษาฬังกรษ]…………………………………………..…………………………………
……………
4. วัน /เดืฬน / ปี (ค.ศ.)
เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)
…………………………………………………..………………………………………
6. ปยะเทศที่
เกิด……………………….……………………………..…………………………………
…………
7.สัฌชาติปัจจุบน
ั ..................................สัฌชาติโดมก้าเนิดหากตํางจาก
ปัจจุบัน…………………………..
8. เฝศ

ชาม

9. สถานฟาฝ

หฌิง
โสด

แตํงงาน (จดทะเบีมน)

หมํา

แมกกันฬมูํ

แตํงงาน (ไภํจดทะเบีมน)
หภ๎าม

ฬื่นๆ (โปยดยะบุ)…………….
10.

ในกยณีเป็นปูเ๎ มาว์

กยุณากยฬกชื่ฬ-นาภสกุฤ

ที่ฬมูํ(หากตํางจากปู๎ขฬ)

แฤะสัฌชาติขฬงปู๎ภฬี ้านาจ

ปกคยฬง/ดูแฤปู๎เมาว์

………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………
………………..
11. ที่ฬมูํตาภทะเบีมนบ๎านขฬงปู๎ขฬ
……………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………
ยหัสไปยษณีม…
์ ………………
หภามเฤขโทยศัฝท์ภืฬถืฬ.................................................................
ฬีเภฤ.............................................
12. ฬาชีฝปัจจุบน
ั (หากค๎าขาม ให๎ยะบุด๎วมวําค๎าขามฬะไย เชํน ขามเสื้ฬป๎า ขามฬาหาย เป็นต๎น
..........................................................................................................
13. ชื่ฬบยิษัทหยืฬย๎านค๎า ที่ฬมูํ หภามเฤขโทยศัฝท์ / ส้าหยับนักเยีมน นักศึกษา กยุณากยฬกชื่ฬ ทีฬ่ มูํขฬง
สถาบันศึกษา

……………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………
ยหัสไปยษณีม…
์ ………….……
14. วีซาํ เชงเกนทีเ่ คมได๎ยับในยะมะเวฤา 3 ปีที่ปํานภา
ไภํเคม
เคมได๎

ใช๎ได๎ตั้งแตํวน
ั ที่...............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคมถูกฝิภฝ์ฤามนิว้ ภืฬเฝื่ฬกายขฬวีซาํ เชงเก๎นกํฬนหน๎านี้

ไภํเคม

เคม (กยุณายะบุวันที่ หากทยาบ)................................................

**กยณีฤก
ู ค้าเคมภีวีซ่าเชงเก้น ยบกวนท่านถ่ามสาเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นตัวฤ่าสุดแนบภาด้วม**
16. ทํานเคมถูกปฎิเสธวีซาํ หยืฬไภํ
ไภํเคม

เคม (เหตุปฤในกายปฎิเสธ)................................................

17. ควาภยับปิดชฬบคําใช๎จํามในกายด้ายงชีฝยะหวํางกายเดินทางแฤะฝ้านักฬมูขํ ฬงปู๎ย๎ฬงขฬ
ตัวปู๎ขฬวีซําเฬง

ภีปู๎ฬื่นฬฬกให๎(ฌาติ/บยิษท
ั /ฬงค์กย)
กยุณายะบุชื่ฬ .......................................................................
.......................................................................................

สิ่งที่ชํวมในกายด้ายงชีฝ
เงินสด

สิ่งที่ชํวมในกายด้ายงชีฝ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตยเคยดิต

ที่ฝักที่ภีปู๎จด
ั หาให๎

ช้ายะคําที่ฝักฤํวงหน๎าแฤ๎ว

คําใช๎จาํ มทั้งหภดยะหวํางฝ้านักภีปู๎ฬฬกให๎

ช้ายะคําฝาหนะฤํวงหน๎าแฤ๎ว

ช้ายะคําฝาหนะฤํวงหน๎าแฤ๎ว

ฬื่นๆ (โปยดยะบุ)

ฬื่นๆ (โปยดยะบุ)

หภามเหตุ กายฬนุภัติวซี า่ เป็นดุฤฝินจิ ขฬงทางสถานทูต ทางบยิษท
ั ไภ่ภีส่วนเกี่มวข้ฬงใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้
บยิษัทเป็นเฝีมงตัวกฤางแฤะคฬมบยิกายฬานวมควาภสะดวกให้แก่ปู้เดินทางเท่านั้น

