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UNIQUE INTER 

 เมนพูิเศษ : หอย Escargot สวิสฟองดวู ์และอาหารไทย 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 กรงุโรม วาตกินั โคลอสเซีย่ม น ้าพุเทรว ีเมอืงพราโต้ × √ √ 

3 เมอืงฟลอเรนซ ์มหาวหิารซานตามาเรยี เมอืงปิซ่า  
หอเอนปิซ่า เวนิส เมสเตร ้

√ √ √ 

4 เกาะเวนิส-จตุัรสัซานมารโ์ค-เมอืงมลิาน-มหาวหิารแห่ง
เมอืงมลิาน 

√ √ √ 

5 เมอืงมลิาน-ลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล-อนิเตอรล์าเกน้ √ √ √ 

6 เมอืงกรนิเดอวาล-ยอดเขาจุงเฟรา-ธารน ้าแขง็-เมอืง
ดฌิง 

√ √ √ 

7 กรงุปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโตมุช √ √ √ 
8 กรงุปารสี-สนามบนิ  √ × × 
9 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่สอง กรุงโรม-วาติกัน-โคลอสเซ่ียม-น ้าพุเทรวี่-เมืองพราโต้        (-/L/D) 

00.01 น. ออกเดนิทางสูอ่ิตาลี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG944  
  ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น.  เดนิทางถึงสนามบินเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ

 ไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้
 สูน่ครรัฐวาตกัิน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศ
 เดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น
 ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจ
 ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์
 (St.Peter’s Basilica)  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ 
 สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ ในอดีต
 นัน้เป็นสนามประลองการตอ่สูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจผุูช้มไดถ้ึง 50,000 คน 
 จากนัน้น าชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้าพุ
 เทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโดง่ดงั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่
 เมืองพราโต้ (Prato) เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในแควน้ทสัคานี 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   President Prato หรือเทยีบเทา่  
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วนัที่สาม เมืองฟลอเรนซ์-มหาวหิารซานตามาเรีย-จตุัรัสซินญอเรีย-เมืองปิซ่า- 

  หอเอนปิซ่า-เวนิส เมสเตร้         (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ ์
(Florence) เมืองท่ีไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมือง ศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์
ซึ่งลว้นแลว้แตมี่โบราณสถานส าคญั และมีทิวทศันต์ามธรรมชาติท่ีสวยงาม ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1982 น า
ท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa 

Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ของมหา วิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยโุรป 
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม  
จากนัน้น าทา่นสู ่จัตุรัสซินญอเรีย (Piazza Della Sognoria) เป็นจตัรุสัท่ีตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองฟลอเรนซ ์รายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่มากมายรวมถึงงานศิลปะท่ีล า้ค่า ซึ่งส่วน
ใหญ่นัน้เป็นงานสลกัหินอ่อนในยุตเรเนสซองส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยรูปสลัก เทพเนปจูน 
เฮอรค์วิลีส เทพอพอลโล เพอรซ์ิอสุ เป็นตน้ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) 
เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้น
ตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวทั่วโลก  หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่บริเวณ 
จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ี
ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน า้มนต ์
(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี ชมมหาวิหารดโูอโม (Duomo) ท่ีงดงามและ
หอเอนแหง่เมืองปิซา่อนัเล่ืองช่ือ น าท่านถ่ายภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 

Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเม่ือปี 
ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือ
สรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมขึน้อีก
จนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลก ให้
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ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมือง
หลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถกูสรา้งขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนั
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ 
และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสดุ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Bedbank Venice Mestre หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี เกาะเวนิส-จตุัรัสซานมาร์โค-เมืองมิลาน-มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน 
                         (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือต
รอนเคตโต้ (Tronchetto) และน าท่านล่องเรือข้ามสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย 
(Venezia) ผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือน
ใคร โดยใชเ้รือในการคมนาคมแทนรถยนต ์ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินี
แห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400
แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณ จัตรุสัซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)  ท่ีมีเรื่องราว

น่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสง
สว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานนี ้ซึ่ง
เช่ือมต่อกับ พระราชวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รอง
นครเวนิสใน อดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือคาสโนว่านั่นเอง น า
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ท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square)  เป็นจตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ย
อาคารอนังดงามมากมายรวมถึง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 
5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโร
แมนติก เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลือกซือ้สินคา้ของท่ี
ระลกึตามอธัยาศยั อาทิเชน่ เครื่องแกว้มรูาโน,่หนา้กากเวนิส เป็นตน้ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางโดยเรือ กลบัสู่ฝ่ัง
แผ่นดินใหญ่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง สู่ เมืองมิ
ลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนงั เป็นเมืองแห่ง
แฟชั่นส าคญัเมืองหนึ่งของโลก ในลกัษณะเดียวกับ นิวยอรก์ ปารีส ลอนดอน “มิลาน”
เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบารเ์ดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบ
ลอมบารดี์ ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์  าว่า MID-LAN มีประชากรประมาณ
1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกับประเพณีคริสต์มาสท่ีเรียกว่า “ปาเนตโตเน” 
อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอล
อินเตอรม์ิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง,โรง
ละครโอเปรา่ น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือนีไ้วใ้ช้
เรียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386  แลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลงัจากนัน้ 
ด้านนอกเป็นยอดแหลม 
135 ยอด จึงมี ช่ือเรียกว่า 
"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลัก
หิ น อ่ อ น จ า ก ยุ ค ต่ า ง ๆ 
ประดับอยู่กว่าสามพันรูป 
บนยอดของมหาวิหารมีรูป
ป้ันทองขนาด 4 เมตร ของ
พระแม่มาดอนน่า  และ
บรเิวณนัน้ยงัเป็นศนูยก์ลางแหลง่ชมุนมุของผูค้นมาทกุยคุสมยั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Klima Hotel Milano Fiere หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า เมืองมิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-อินเตอร์ลาเก้น          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ 
(Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า
หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้า
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อย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักับป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา
และไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้า
ผาหนิ (Lion Monument) เป็นอนสุาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึ่ง
มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและ
แกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1891-1821 โดยสรา้ง
ขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตใน
ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังในครัง้ปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 
จากนัน้น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) หรือสะพาน
วิหาร ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ ์
เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุด
ในโลก มีอายุหลายร้อยปี 
เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ของเมืองลู
เซิร ์นเลยทีเ ดียว สะพาน
วิ ห า ร นี ้ เ ป็ น ส ะ พ า น ท่ี
แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบ
โบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน
เรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 
400 ปี หลังจากนั้นน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
อินเตอรล์าเก้น (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระให้ท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ท่านสามารถ
เลือกซือ้นาฬิกาย่ีห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  City Oberland หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก เมืองกรินเดอวาล-ยอดเขาจงุเฟรา-ธารน ้าแขง็-เมืองดฌิง     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกริน
เดอวาล  (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ในหบุเขา
รายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึน้
รถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซึ่งไดร้บัการยกย่องจาก
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องคก์าร ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานัน้ 
ทา่นสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสนา่รกัท่ีกระจดักระจายอยูท่ั่วไป มีทัง้บา้นสีน า้ตาลเขม้
ตดักบัหนา้ตา่งสีแดงสด, สีครีมออ่นตดักบัประตหูนา้ตา่งสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและ
มีเสน่ห ์ วิว ธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กบั พืน้ท่ีท่ีปกคลมุดว้ย
หิมะสีขาว ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 
จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสดุในทวีปยโุรป (TOP OF EUROPE) น าท่านชม กลาเซียรห์รือธารน ้าแข็ง (Glacier 

Cave) ขนาดใหญ่ จากนัน้สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกวา้ง (Plateau) หรือเลือก
เดินไปยงั SPHINX ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด  
ณ จดุ 3,571 เมตร ชม ถ า้น า้แข็งท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร สมัผสั
กบัภาพของธารน า้แข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 
700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป 
อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านลงจาก ยอดเขาจุงเฟรา และ

เดินทางต่อไปยัง เมืองดิฌง (Dijon) เมืองแห่งแคว้นเบอรก์ันดี ผ่านชมทัศนียภาพอัน
งดงามท่ีเตม็ไปดว้ยขนุเขาทะเลสาบและดอกไมป่้าและเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องไวนเ์ป็น
อย่างมาก เป็นเมืองท่ีมีอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยั
ยุคกลางท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าให้ท่าน
หลบัตาไมล่ง รวมถึงเป็นเมืองชมุทางรถไฟ และศนูยก์ลางการคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง
ของฝรั่งเศส  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Novotel Dijon Route Des Grands Crus หรือเทยีบเทา่ 
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วนัที่เจด็ กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส 
(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลกท่ีนกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 
การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี
ส าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านถ่ายรูป หอไอเฟล (Eifel 

Tower) สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต เพ่ือท่ีจะเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

การเขา้งาน EXPO  ในปี ค.ศ.1889  ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวฝรั่งเศส กสุตาฟ ไอ
เฟล โดยใชว้ัสดเุป็นเหล็กและน๊อตเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกันเพ่ือท่ีจะสามารถรือ้ถอนออกได้
ง่ายหลงัจากเสร็จงาน แตห่อคอยแห่งนีไ้ม่เคยไดถู้กรือ้ถอนออกไปเลยนบัตอ้งแตน่ัน้ หอ
ไอเฟลเคยเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสดุในฝรั่งเศสและแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นของการมาท่องเท่ียวท่ีกรุงปารีส จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ประตูชัย (Arc de 

Triomphe) เป็นอนุสรณ์เ พ่ือสดุดีเหล่าทหารกล้าท่ีร่วมรบให้กับประเทศฝรั่ ง เศส
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยัของจกัรพรรดนิโปเลียน ดว้ยความสงู 49.5 เมตร ตัง้อยู่สดุทาง
ของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนนแหง่นีถื้อวา่เป็นตน้แบบของถนนราชด าเนินในประเทศไทยอีก
ด้วย จากนั้น อิสระท่านเ ลือกซื ้อสินค้าแฟชั่ นราคาถูกใน  ร้านค้าปลอดภาษี 
(DutyFreeShop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลังจากนัน้น า
ท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น า้แซนท่ีเป็น
แม่น ้าสายส าคัญตั้งแต่อดีตของคนปารีส  ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
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คลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสคองคอร์ด 
พิพิธภณัฑล์ฟูท ์มหาวิหารนอรท์เธอดาม เป็นตน้ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Mercure Paris Velizy หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่แปด กรุงปารีส-สนามบิน                    (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบินปารีส-ชารล์ เดอ โกล 

12.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัที่เก้า กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ              (-/-/-)  

 06.00 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

               
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

4-12 ก.พ. 2563 
TG944 BKKFCO 00.01-06.00 
TG931 MXPBKK 12.30-06.00 59,900 69,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 

 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองใน 24 ชัว่โมง พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงท่ี
มีอำยเุหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรมกำรเดินทำง 

2. ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทำง หำกไม่มีกำรช ำระเขำ้มำถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำร
เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเกบ็ค่ำทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตำมท่ีก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยืน่วีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินไทย (สะสมไมลไ์ด ้50%) 
 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/หอ้ง) 
 ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
 ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
 ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่องเท่ียว 
 หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริกำรตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกดท์อ้งถ่ิน) และค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าภาษนี ามนัสายการบินไทย กรณมีกีารปรับเพิม่ก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 
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เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกกำรเดินทำง 65 วนัก่อนกำรเดินทำงข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หำกมีกำรจองคิวยื่นวีซ่ำหรือยื่นวีซ่ำ

แลว้ ทำงบริษทัฯ ขอเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกกำรเดินทำง 64-50 วนัก่อนกำรเดินทำง เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 5,000 บำท/ท่ำน 
3. ยกเลิกกำรเดินทำง 49-40 วนัก่อนกำรเดินทำง ยดึค่ำมดัจ ำทั้งหมด (20,000 บำท/ท่ำน) 
4. ยกเลิกกำรเดินทำง 39-21 วนัก่อนกำรเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำยคร่ึงหน่ึงของรำคำทวัร์ตำมท่ีระบุใน

โปรแกรม 
5. ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดตำมรำคำทวัร์ท่ีตำมระบุใน

โปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกว่ำ 20 ท่ำน และยนิดีคืนเงินค่ำมดัจ ำใหท้ั้งหมด (ในรณีท่ีมีกำรยืน่วีซ่ำ และท่ำนไดรั้บกำร
อนุมติัวซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท่ีเกิดข้ึนจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวซ่ีำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจำ้หน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกคร้ัง 
และกำรจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 
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4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้รำบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในหอ้งพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแลว้ ไม่ว่ำจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้  ำหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอำยแุละมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. รูปถ่ายสี จ  ำนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขำว (ขนำดตำมรูปตวัอยำ่ง) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นกำร
ยืน่วีซ่ำมำก่อนหนำ้น้ี สถำนทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่ำย จะตอ้งเห็นหนำ้ ใบหูและดวงตำชดัเจน 
หำ้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในกำรถ่ำยรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถำ้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู ่(ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นำมสกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีำ 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงำนท่ีท ำ รำยไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสำรรับรองกำรเป็นนักเรียน-นักศึกษำ ฉบบัจริงท่ีออกจำก
สถำบนักำรศึกษำ (ฉบบัภำษำองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีำ 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 
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STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออยำ่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวซ่ีำ 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภำษำองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทำงตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่ำใชจ่้ำยใหก้นัตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สำมีออกเงินให้ภรรยำ พร้อมเขียนจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย SPONSOR LETTER 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี) 

7. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยนิยอม 
โดยท่ีบิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตใหบุ้ตรเดินทำงไปกบัอีก
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยืน่วซ่ีำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีำ 

8. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงใหค้รบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดใ้หม้ำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำ 

9. กำรยืน่วซ่ีำนั้น ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำนก่อนเท่ำนั้น ถึงสำมำรถด ำเนินกำร
ขั้นตอนกำรจองคิวและยืน่วซ่ีำได ้

10. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

UNIQUE INTER 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


